
RELINK - Forsterking av det svake leddet. Utforsking, intervensjon 
og samskapte løsninger for å bygge robuste digitale hushold.



Relink er et forskningsprosjekt som skal kartlegge digitale 
sårbarheter i dagens hushold og utvikle verktøy og løsninger som 
kan gjøre dagens og fremtidens oppkoplede hushold mer robuste 
mot digitale sårbarheter.

For mer informasjon om prosjektet: uni.oslomet.no/relink/

To aldersgruppers holdninger til smartutviklingen

18 - 29 år 60 - 80 år

Trenger mer kunnskap/støtte

18% 19%

Mestrer smartteknologi
92% 64%

Positive til smartutvikling

61% 42%

Godt rustet til smartfremtiden
79% 38%

Trygge på og mestrer egen smartteknologi
ForbrukereForbrukere

Mestrer bruken 
79%

Har kontroll og oversikt
77%

Nyttig i hverdagen
76%

Sikker i bruk
68%

Øker sårbarheten
32%

Trenger mer kunnskap
20%

Forbrukere
Positive og godt rustet til smartutviklingen

Rustet til å takle smartutviklingen
58%

Positive til flere tilkoplede ting
52%

Fornuftig å kople tilng til internett 
42%

Aldersgruppe 60 - 80 år

Tilkopl.alarmsyst. 41%

Smart TV 40%

Smart multimedia 19%

Treningssporing 19%

Tilkopl.bil 9%

Aldersgruppe 18 - 29 år

Tilkopl.spillkonsoll 68%

Smart multimedia 61%

Smart TV 60%

Treningssporing
 45%

Smartklokke 29%

Top 5 smart techs:

Smartmåler 56%

Digital TV 55%

Smart multimedia 47%

Spillkonsoll 42%

Treningssporing 37%

Alarm 32%

Smartklokke 20%

Tilkoblet bil 14%

Elektronisk dørlås 13%

Elektronisk utstyr 13%

Smart lampe/varme 12%

Smart høyttaler/stemmeassistent 12%

Robotstøvsuger 9%

Videoovervåkning 7%

Robotgressklipper 6%

Tilkoblede leker/babycall 5%

Integrert smarthome system 3%

Velferdsteknologi hjemme 2%

Tilgang til smartsystemer/produkter hjemme 

Utviklingen av tingenes internett og smartsamfunnet går svært raskt. Milliarder av 
hverdagslige forbruksprodukter blir smarte og tilkoplet internett. Mange er positive 
og mener de mestrer dagens situasjon, selv om eldre er mer usikre. 



Smartutviklingen vil likevel skape helt nye muligheter, utfordringer og sårbarheter vi 
ikke kan se rekkevidden av i dag. Dette krever at forbrukere er informerte, motiverte 
og kompetente til å håndtere en stadig mer tilkoplet hverdag. 

RELINK-prosjektet skal bidra til å støtte forbrukere i å håndtere smartutviklingen.

NB!   skal ha          smarte strømmålere innstallert hjemme.  

Bare  mener de har dette, og kun  i alderen 18-29 år.

 97%
56% 39%

Surveyen er basert på et landsdekkende representativt 
utvalg av 1001 respondenter i alderen 18 til 80 år.

Fra rapporten "Smart technologies in connected homes – 

A 2019 Norwegian consumer survey" (SIFO project note 6-2019)

Smartteknologi i norske hjem

https://uni.oslomet.no/relink/

