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Abstract 
Although the term Internet of Things (IoT) has been around for two decades there is still little research on 

the subject. Multiple forecast predicts that the number of IoT devices will keep increasing. This could 

stimulate new jobs, innovations and enhance consumer value. However, as the physical world collide with 

the internet a cyberphysical society becomes a reality. This leads some to argue that IoT exposes 

consumers to higher security risks as hackers can use the electronic devices against them. Furthermore, 

because IoT devices are capable of collecting data and sharing this data, it is argued that the IoT is the end 

of privacy as we know it. With these eminent threats consumers could be expected to avoid using the 

technology completely. 

 

In this paper we develop a conceptual model to investigate which contextual, personal and risk variables 

that influence consumers’ perception of privacy and cyber security in relation to IoT products. Furthermore, 

we investigate how these perceptions influence consumers’ motivation to avoid using IoT products. This 

conceptualized model is tested using PLS based on 155 survey observations collected in Denmark. 

 

The results reveal that out of all the tested contextual, personal and risk variables, only the two contextual 

variables influence consumers’ avoidance motivation. Furthermore, the results reveal that those who have 

high concerns for their privacy are more motivated to avoid using IoT products. On the other hand, the 

results show that the consumers’ perception about IT threats does not influence their motivation to avoid 

using IoT products. 

 

This research has three main contributions to the existing literature. First of all, it contributes to the scarce 

academic research on IoT. Secondly, by focusing on avoidance motivation this paper takes on a different 

perspective than most studies concerning consumers and technology. Thirdly, to the best of our 

knowledge, this is the first study to investigate information privacy and cybersecurity as two clearly 

separated entities within the same study. Furthermore, this research has practical implications for both 

companies, consumers and society. However, there are multiple limitations to this study, therefore further 

research is encouraged.  
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1. Introduktion 
”The Internet of Things has the potential to change the world, just as the Internet did. Maybe even more 

so.” (Ashton, 2009, s. 1). Sådan skrev opfinderen af udtrykket Internet of Things (IoT), Kevin Ashton, for 10 

år siden. I dag kan forbrugerne stifte bekendtskab med IoT-produkter ved eksempelvis at købe et fitness-ur, 

som kan tracke brugerens aktivitet og overføre data herom til telefonen eller ved at købe en elektrisk pære, 

som kan styres fra telefonen. IoT indebærer, at fysiske objekter i stigende grad bliver koblet til internettet 

(Ransbotham, Fichman, Gopal & Gupta, 2016), hvilket gør dem i stand til at indsamle data og indgå i 

udveksling af denne data. Disse egenskaber resulterer i, at IoT har potentialet til at skabe værdi for både 

private forbrugere, virksomheder og samfundet (Canhoto & Arp, 2017). Det data, som indsamles om 

kunden gennem IoT-produkter, kan anvendes til at tilpasse produktet og dets services til kundens behov 

(Cellary & Rykowski, 2018). Dette giver unikke kundeoplevelser og resulterer i gensidig værdiskabelse 

mellem kunder og virksomheder, idet virksomhederne på baggrund af data kan tilpasse kundeoplevelserne 

(Ng & Wakenshaw, 2017). Desuden gør IoT det muligt at effektivisere på områder såsom sundhedssektoren 

og infrastrukturen. Eksempelvis kan trafiklys, som kobles til internettet, være med til at styre trafikken og 

indsamle relevant data, som kan give indsigt i, hvordan trafikken kan optimeres (Manyika et al., 2015).  

  

Potentialet og mulighederne ved IoT bliver fortsat udforsket (Ng & Wakenshaw, 2017) og markedet er i 

vækst (Newman, 2019). I dag findes der omkring 8-10 milliarder IoT enheder (IoT Analytics, 2018; Newman, 

2019). Business Insider udgav for nyligt en rapport, der estimerer, at dette antal vil stige til 64 milliarder IoT 

enheder i 2025 (Newman, 2019). IoT Analytics (2018) giver et mere konservativt bud på 22 milliarder aktive 

IoT enheder i 2025, mens Gartner forudsiger, at der bliver op mod 75 milliarder IoT enheder i 2025 

(Statistica, 2016a). Selvom der er forskellige prognoser, bevidner de alle, at der er høje forventninger til den 

fremtidige udbredelse af IoT. Disse forventninger har manifesteret sig i virksomheder, der investerer 

milliarder i IoT (Newman, 2019).  

 

Selvom mulighederne ved IoT er mange og forventningerne til teknologiens udbredelse er høje, kan 

forbrugernes bekymringer for privatliv og IT-sikkerhed blive en barriere for teknologiens udbredelse 

(Statistica 2016b; Lowry, Dinev, Willison, 2017; Ng & Wakenshaw, 2017). IoT resulterer ifølge Bruijn & 

Janssen (2017) i, at hverdagslivet bliver sammensmeltet med elektroniske enheder. En anden kilde 

beskriver samme fænomen med ordene: ”The Internet and the physical world are about to experience an 

epic collision.” (Ng & Wakenshaw, 2017, s. 4). Dette betyder, at IoT kan resultere i, at alt i den fysiske 

verden får en digital komponent. Det er på denne baggrund, at privatliv og IT-sikkerhed har stor relevans 

for udbredelsen af IoT. Teknologien kan medføre, at alle fysiske objekter bliver en kilde til information om 
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den kontekst de bliver brugt i (Bstieler et al., 2018; Ng & Wakenshaw, 2017), hvilket har konsekvenser for 

brugernes privatliv. Når flere ting kommer på internettet, giver det desuden flere adgangspunkter for 

hacking, som kan have alvorligere konsekvenser end den type hacking vi hidtil har kendt til (Bruijn & 

Janssen, 2017; Lowry et al., 2017), hvilket er en IT-sikkerhedsmæssig udfordring. Det er derfor ikke 

overraskende, at førende praktikere og forskere inden for produktudvikling har konkluderet, at IT-sikkerhed 

og privatliv er de vigtigste barriere for adoptionen af IoT (Bstieler et al., 2018). 

  

Det står således klart, at forbrugernes bekymringer for privatliv og IT-sikkerhed har potentiale for at 

hæmme udbredelsen af IoT. Hvis bekymringer for IT-sikkerhed og privatliv er afgørende barriere og dette 

ikke bliver adresseret, bliver det svært for nyudviklede IoT-produkter at få ordentlig indtog på markedet. 

Virksomhederne bag produkterne risikerer på denne baggrund at tabe deres investering og forbrugerne vil 

aldrig få nytte af de fordele, som IoT-produkter kan give. Desuden går samfundet som helhed glip af den 

vækst og værdi, som IoT kan levere. Der er imidlertid flere faktorer, der tyder på, at forbrugernes 

bekymringer om privatliv og IT-sikkerhed ikke nødvendigvis vil være en radikal barriere for udbredelsen af 

IoT. For det første vil brugerne af IoT-produkter ikke nødvendigvis være bevidste om, at de er ”online”, når 

de bruger IoT-produkter (Cellary & Rykowski, 2018). Denne manglende bevidsthed kan potentielt afhjælpe 

bekymringerne, da det er svært at bekymre sig om noget, man ikke er bevidst om. For det andet er det 

påvist, at beslutninger omkring beskyttelse af privatlivet generelt ikke er en rationel proces, men derimod 

en proces præget af bias og heuristikker (Adjerid et al., 2018). Det betyder, at selvom brugen af IoT-

produkter objektivt set vil indebære, at forbrugerne giver afkald på en del af deres privatliv, så er det ikke 

sikkert, at dette overvejes i en rationel afvejning mellem fordele og ulemper. For det tredje er 

offentlighedens bevidsthed omkring vigtigheden af IT-sikkerhed begrænset (Bruijn & Janssen, 2017). Dette 

kan have den betydning, at forbrugerne ikke overvejer de potentielle IT-sikkerhedsmæssige risici, der er 

forbundet med anvendelsen af IoT-produkter. Selvom meget tyder på, at forbrugernes bekymringer om 

privatliv og IT-sikkerhed kan blive en barriere for udbredelsen af IoT, er der således væsentlige 

omstændigheder, som tyder på det modsatte. Flere studier peger netop på, at fremtidig research bør 

undersøge IT-sikkerhed og privatliv inden for en IoT-kontekst (Lowry et al., 2017; Ransbotham et al., 2016; 

Bstieler et al., 2018). Dette skyldes, at litteraturen omhandlende privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed 

inden for en IoT-kontekst fortsat er begrænset (Mani & Chouck, 2018; Bstieler et al., 2018). 

 

For at undersøge hvorfor nogle teknologiske innovationer udbredes, har adskillige studier undersøgt, hvilke 

variable der leder til accept og adoption af teknologiske innovationer (Mani & Chouck, 2018). Færre studier 

har undersøgt, hvad der kan føre til negative forbrugerreaktioner overfor teknologiske innovationer 



Side 6 af 128 
 

(Laukkanen, 2016; Kleijnen, Lee & Wetzels, 2009; Ram & Sheth, 1989). For at udfylde denne mangel af 

litteratur om privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed i en IoT-kontekst, samt manglen på litteratur om 

negative forbrugerreaktioner overfor teknologiske innovationer, har denne afhandling til hensigt at 

undersøge følgende problemstilling: 

  

I en IoT-kontekst, hvordan påvirker situation-, person- og risikoorienterede variable forbrugernes 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse, og hvordan motiverer dette forbrugerne til at 

undgå IoT-produkter? 

 

I overensstemmelse med denne problemstilling vil undersøgelsen bestå af en kausal analyse. Denne 

analyse vil tage udgangspunkt i kvantitativ metode med afsæt i primær empiri. På baggrund af eksisterende 

litteratur om IoT, motivation, privatliv og IT-sikkerhed vil der opstilles en række hypoteser. Disse hypoteser 

vil sammenfattes i en konceptuel model, som viser, hvordan udvalgte situation-, person- og 

risikoorienterede variable påvirker henholdsvis privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse. Den 

konceptuelle model viser ligeledes, hvordan privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse forventes at 

påvirke forbrugernes evaluering af IoT-produkter og derigennem forbrugernes motivation til at undgå IoT-

produkter. Ved at teste disse hypoteser vil det stå klart, hvilke af de situation-, person- og risikoorienterede 

variable, der påvirker privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse, samt hvilken betydning 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse har for forbrugernes motivation til at undgå IoT-

produkter. Resultaterne af denne undersøgelse bidrager ikke blot til at øge den begrænsede akademiske 

litteratur om IoT, den bidrager ligeledes til at forstå relevansen af at skelne mellem privatlivsbekymringer 

og IT-sikkerhedsopfattelse. Som det senere vil stå klart, har resultaterne desuden praktiske implikationer 

for både privatpersoner, virksomheder og samfundet som helhed. 

 

Den resterende del af afhandlingen vil forløbe, som følger: I det følgende litteraturreview vil der redegøres 

for den relevante litteratur for afhandlingen. På denne baggrund vil der opstilles en konceptuel model og 

dertilhørende hypoteser for at undersøge afhandlingens problemstilling. Dernæst vil det 

videnskabsteoretiske ståsted afklares og den metodiske tilgang for undersøgelsen vil blive udredt. Med 

afsæt i den beskrevne metode vil resultaterne for afhandlingens undersøgelse fremlægges. Herefter vil de 

teoretiske og praktiske implikationer af disse resultater diskuteres. Afhandlingens begrænsninger og 

muligheder for fremtidig research på området vil desuden uddybes. Afslutningsvist vil der på baggrund af 

undersøgelsen udformes en konklusion med henblik på at besvare ovenstående problemstilling. 
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2. Litteraturreview 
I de følgende afsnit vil relevant litteratur for afhandlingens problemstilling udredes. Indledningsvist vil IoT 

defineres og relevant litteratur om IoT præsenteres. Formålet med dette er at gøre det klart, hvorfor 

privatliv og IT-sikkerhed er særdeles relevant i forhold til IoT. Herefter vil begrebet avoidance motivation 

introduceres. Det vil uddybes, hvordan begrebet er anvendt i eksisterende litteratur og hvordan det har 

været anvendt i henhold til informationsteknologier. Det vil ligeledes uddybes, hvordan begrebet avoidance 

motivation kan bidrage til at nuancere den eksisterende viden om IoT. For at kunne etablere en konceptuel 

model, der kan bruges til at undersøge denne afhandlings problemstilling, vil relevant eksisterende 

litteratur om privatliv og IT-sikkerhed desuden præsenteres. I den forbindelse vil det yderligere uddybes, 

hvorfor disse to variable er relevante i forhold til IoT. 

 

2.1. IoT 
Begrebet Internet of Things (IoT) blev introduceret af Kevin Ashton i 1999, som titlen på en præsentation 

hos Proctor & Gamble (Ng & Wakenshaw, 2017; Ashton, 2009). Ashtons pointe dengang var, at næsten alt 

information på internettet er skabt af mennesker, og hvis computere selv kunne indfange information, ville 

denne flaskehals elimineres, hvilket kunne indebære store fordele: ”(…) we would be able to track and 

count everything, and greatly reduce waste, loss and cost. We would know when things needed replacing, 

repairing or recalling, and whether they were fresh or past their best.” (Ashton, 2009). IoT er sidenhen 

blevet defineret på mange måder. United States Government Accountability Office (GAO) definerer IoT 

således: ”The Internet of Things (IoT) is the set of Internet-capable devices, such as wearable fitness devices 

and smartphones, that interact with the physical environment and typically contain elements for sensing, 

communicating, processing, and actuating.” (Kirschbaum et al. 2017, s. 1). I den akademiske litteratur 

findes der andre definitioner. Ng & Wakenshaw (2017) konceptualiserer IoT, og definerer begrebet som 

følgende: ”(…) a system of uniquely identifiable and connected constituents (termed as Internet-connected 

constituents) capable of virtual representation and virtual accessibility leading to an Internet-like structure 

for remote locating, sensing, and/or operating the constituents with real-time data/information flows 

between them, thus resulting in the system as a whole being able to be augmented to achieve a greater 

variety of outcomes in a dynamic and agile manner.” (Ng & Wakenshaw, 2017, s. 6). Bstieler et al. (2018) 

giver en mere kortfattet definition, som lyder: ”The Internet of Things (IoT) is generally described as a 

network of entities that are connected by sensors that can be arranged to communicate information 

regarding their use, context, environment, and location.” (Bstieler et al., 2018, s. 303). 
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På baggrund af disse beskrivelser og definitioner af IoT kan det sluttes, at IoT drejer sig om genstande, der 

kan opfange information og drage nytte af denne information ved at dele den på et forbundet netværk. Et 

særligt karakteristika, som gør sig gældende for IoT er, at det tilhører det såkaldte ”usynlige internet” 

(Cellary & Rykowski, 2018). Det usynlige internet er kendetegnet ved, at interaktionen mellem internettet 

og personer sker indirekte (Cellary & Rykowski, 2018). Det usynlige internet indbefatter, at fysiske 

genstande bliver koblet til internettet, hvilket resulterer i, at brugerne ikke nødvendigvis er opmærksomme 

på, at der indsamles information om deres adfærd, når de interagerer med produktet (Cellary & Rykowski, 

2018). Dette står i modsætning til det ”synlige internet”, som er kendetegnet ved, at brugerne elektronisk 

kan finde information eller kommunikere med andre brugere af internettet (Cellary & Rykowski, 2018). 

Brugerne er derved opmærksomme på, at de bruger internettet, fordi der er en direkte interaktion mellem 

internettet og brugerne, når de får adgang til internettet gennem eksempelvis en computer eller 

mobiltelefon. 

  

Til trods for at begrebet IoT blev introduceret i slutning af 90’erne er det først inden for de seneste år 

steget i popularitet og mulighederne ved IoT begynder for alvor at stå klart (Ng & Wakenshaw, 2017). I 

overensstemmelse hermed er den akademiske litteratur om IoT fortsat på et tidligt stadie (Mani & Chouck, 

2018) og der er kun begrænset research på området (Bstieler et al., 2018). 

  

Værdiskabelse og adoption af IoT-produkter 

Der findes flere studier, som undersøger den værdiskabelse, som IoT resulterer i. Eksempelvis undersøger 

James, Wallace & Deane (2019), hvordan fitness teknologier, såsom Fitbit og andre wearables, kan 

understøtte brugernes motivation for at motionere. Et andet eksempel er Chatterjee et al. (2018), der 

undersøger, hvordan sensorbaseret hjemmemonitoreringssystemer, kan hjælpe diabetesramte med at 

passe deres behandling. Et sidste eksempel er Wua, Chen & Dou (2017), som hævder, at: ”With the rising 

popularity of the Internet of Things (IoT), increasingly more customers are enjoying personalised, 

autonomous, and optimised services provided by smart and connected objects” (Wua et al., 2017, s. 61). Fra 

disse tre eksempler står det klart, at IoT-produkter kan have konkrete funktioner, som deres ikke-

internetopkoblede modstykker ikke har, og at disse funktioner kan tilføre brugerne værdi. Det står ligeledes 

klart, at IoT kan skabe værdi i mange forskelligartede situationer og som løsning til forskellige problemer. 

  

Ifølge Ng & Wakenshaw (2017) bliver fysiske produkter transformeret til en service i kraft af IoT. Dette sker, 

fordi IoT-produktet indfanger data om produktets anvendelse. Med dette udgangspunkt bliver relationen 

mellem brugeren og udbyderen til en servicerelation (Ng & Wakenshaw, 2017). I overensstemmelse 
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hermed konkluderer Ramaswamy & Ozcan (2018): ”(…) offerings are no longer “finished” in the traditional 

sense; creation of value continues by engaging actors (…)” (Ramaswamy & Ozcan, 2018, s. 19). IoT 

transformerer derfor måden, hvorpå værdi bliver skabt for brugeren. Desuden transformerer IoT relationen 

mellem brugeren og udbyderen. Bstieler et al. (2017) konkluderer i overensstemmelse hermed, at IoT 

skaber nye former for værdi og at denne værdi typisk overgår den oprindelige funktion, som produktet 

havde. 

  

Til trods for, at IoT har potentiale for at skabe værdi for brugerne, er nye IoT-produkter ikke garanteret 

succes. Dette skyldes, at det er de færreste teknologiske innovationer, som går hen og bliver en kommerciel 

succes (Gourville, 2006). Af denne grund findes der i litteraturen mange studier, som netop undersøger 

hvilke succesfaktorer, der ligger til grund for adoptionen og accepten af nye teknologier. En anerkendt 

model, som kan bruges til at forklare, hvad der får personer til at acceptere teknologiske innovationer, er 

Technology Acceptance Model (TAM), som er udviklet af Davis (1989). TAM blev udviklet i slutningen af 

1980’erne, fordi mange personer ikke ville bruge den IT, som ellers blev stillet til rådighed for dem i deres 

arbejde. Formålet med modellen var derfor at forstå, hvad der påvirker accepten af teknologiske 

innovationer med henblik på at øge brugen af IT på arbejdspladserne (Davis, 1989). TAM er sidenhen blevet 

videreudviklet med henblik på at skabe en endnu bedre forståelse for, hvad der får personer til at anvende 

nye teknologier (Faqih & Jaradat, 2014). Flere studier har vist, at TAM lykkes med at give forholdsvis 

præcise forklaringer og forudsigelser om brugernes accept af IT og i overensstemmelse hermed er TAM 

blevet en af de mest indflydelsesrige teorier inden for accept og adoption af teknologiske innovationer (Hu, 

Chau, Sheng & Tam, 1999).  

  

Givet populariteten af TAM er det ikke overraskende, at flere studier om IoT tager udgangspunkt i hvilke 

variable, der får forbrugerne til at acceptere og adoptere teknologien. Eksempelvis undersøger Hsu & Lin 

(2016) hvilke variable, der motiverer forbrugerne til at adoptere IoT-services, mens Kim & Shin (2015) 

undersøger hvilke variable, der motiverer forbrugerne til at adoptere IoT-produkter. Det er ligeledes 

undersøgt, hvad der får byer til at adoptere IoT i form af smart city initiativer (Tang & Ho, 2019). 

  

Negative konsekvenser af IoT og negative forbrugerreaktioner 

Det står nu klart, at IoT indebærer nye muligheder for værdiskabelse og et potentiale for at forandre 

relationen mellem brugeren og udbyderen. Dette er ikke ensbetydende med, at IoT kun har positive følger. 

I den akademiske litteratur bliver flere problemer ved IoT påpeget: Lowry et al. (2017) hævder, at fordi IoT 

er i en hurtigere udvikling, end der kan etableres standarder for privatliv og IT-sikkerhed, opstår der 
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sikkerhedsmæssige huller. Belanger (2015) påpeger, at IoT resulterer i bidder af data, der, når de kobles 

sammen, kan give et meget komplet billede af alle brugerne og citerer i den forbindelse Science for at have 

skrevet: ”Privacy as we have known it is ending (…)” (Belanger, 2015, s. 573). Ransbotham et al. (2016) 

konkluderer, at IoT-enheder resulterer i en generelt højere sårbarhed, det vil sige en øget modtagelighed 

overfor skade. Desuden skriver Bruijn & Janssen (2017), at IoT kan give anledning til højere risiko, idet IT-

sikkerhedsangreb kan få nye og større konsekvenser. Litteratur om disse potentielle problemer ved IoT er 

fortsat meget begrænset i den akademiske litteratur. Dette får Lowry et al. (2017) til at konstatere, at 

privatliv og IT-sikkerhed er lovende områder for IoT-research. Ligeledes anbefaler Bstieler et al. (2018), at 

fremtidig forskning fokuserer på variable, som kan hæmme adoptionen af IoT.  Dette skyldes en 

ufuldkommen indsigt i de negative sider ved IoT og ufuldkommen indsigt i potentielle brugeres reaktion på 

disse negative sider. 

  

Når et studie fokuserer på årsager til, at forbrugere afviser en innovation, opnås en anden type indsigt end 

ved studier, der fokuserer på adoption og accept (Mani & Chouck, 2018). Undersøgelser af eksempelvis 

modstand mod innovation er således ikke det samme som at undersøge ikke-adoption (Kleijnen et al., 

2009). Til trods for at modstand mod innovation har vist sig at være en vigtig årsag til, at nye innovationer 

ikke får succes (Heidenreich & Kraemer, 2016; Ram & Sheth, 1989), er der kun begrænset litteratur om, 

hvorfor forbrugere afviser innovationer (Laukkanen, 2016; Kleijnen et al., 2009; Ram & Sheth, 1989). Den 

samme tendens ses inden for litteraturen om IoT, hvor kun ganske få studier om IoT fokuserer på negative 

reaktioner på IoT. Forud for denne afhandling har det kun været muligt at finde tre empiriske studier om 

IoT med et negativt fokus: Mani & Chouck (2017), Mani & Chouck (2018) og Roy, Balaji, Quazi & Quaddus 

(2018). 

  

Mani & Chouck (2017) undersøger de underliggende grunde til, at der blandt forbrugere er modstand 

overfor IoT-produkter. Undersøgelsen af Mani & Chouck (2017) viser blandt andet, at prisen på IoT-

produkter, de fordele der er forbundet ved at anvende IoT-produkter og den enkelte persons evne til at 

anvende IoT-produkter, påvirker forbrugernes modstand over for denne type produkter. Resultaterne viser 

desuden, at forbrugeres privatlivsbekymringer har en indflydelse på forbrugeres modstand over for IoT-

produkter (Mani & Chouck, 2017). Et senere studie af Mani & Chouck (2018) forsøger at skabe en større 

forståelse for de barriere, der leder til modstand blandt forbrugerne over for IoT-services. Resultaterne af 

Mani & Chouck (2018) viser, at både funktionelle, psykologiske og individuelle barrierer fører til modstand 

overfor IoT-services. Mani & Chouck (2018) finder desuden frem til, at der blandt kvinder er en større 

modstand over for bank services baseret på IoT-teknologien i forhold til mænd. Roy et al. (2018) 
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undersøger, hvilke variable der fremmer eller hindrer forbrugeres adoption af IoT-teknologi i retail 

sektoren. Resultaterne viser, at butikker bør fokusere på enkle IoT-teknologier, som øger værdien for 

forbrugerne gennem forbedret shopping effektivitet. 

  

2.2. Avoidance motivation 
Som beskrevet ovenfor er der mangel på indsigt i de negative sider ved IoT. Begrebet avoidance motivation 

kan derfor bidrage til bedre at forstå IoT og de variable, som kan hæmme udbredelsen af IoT. I det følgende 

afsnit vil begrebet avoidance motivation derfor afdækkes. Det vil desuden uddybes, hvordan begrebet kan 

give ny indsigt, der adskiller sig fra den viden, som de mange studier om adoption og accept, allerede har 

produceret. 

 

Motivation og avoidance 

Et begreb, som i denne afhandling vil få en central betydning til at forstå, hvad der motiverer forbrugerne til 

at undgå IoT-produkter, er avoidance motivation. Begrebet vil i afsnit 3.10. formelt defineres ud fra en 

definition af Liang og Xue (2010), som anvender begrebet i deres teori Technology Threat Avoidance Theory 

(TTAT). I henhold til Liang & Xue (2010) drejer avoidance motivation sig om, i hvilket omfang en IT-bruger er 

motiveret til at lave beskyttende foranstaltninger for at undgå IT-sikkerhedstrusler. I en forudgående 

artikel, Liang og Xue (2009), fremlægges det teoretiske ophav til TTAT. Her står det klart, at TTAT bygger på 

blandt andet Cybernetic Theory, som er en bredt accepteret teori til at forstå menneskers adfærd (Edward, 

1992). Cybernetic Theory handler om, hvordan mennesker ved hjælp af feedback loops regulerer sig selv 

(Carver & Scheier, 1982). Ifølge teorien findes der to forskellige typer af feedback. Den ene type feedback 

kaldes et negativt feedback loop. Inden for denne type feedback vil forbrugeren have et mål og hvis målet 

ikke er i overensstemmelse med den nuværende situation, vil uoverensstemmelsen udløse adfærd, der 

eliminerer denne uoverensstemmelse. Den anden type feedback kaldes et positivt feedback loop. Her er 

grundlaget for handling et såkaldt anti-mål, der motiverer adfærd, så forbrugeren kommer væk fra den 

tilstand, som anti-målet specificerer. (Liang & Xue, 2009). Begreberne approach motivation og avoidance 

motivation kan relateres til henholdsvis det negative feedback loop og det positive feedback loop (Liang & 

Xue, 2009): Approach motivation retter adfærd hen mod noget positiv eller ønsket, mens avoidance 

motivation retter adfærden væk fra noget negativt eller uønsket (Elliot & Thrash, 2002). Fra et 

motivationsperspektiv kan approach og avoidance således forstås som to forskellige typer af motivation 

med modsat retning. 
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Principperne bag begreberne approach motivation og avoidance motivationer er ikke nyt. Tværtimod har 

denne tankegang et teoretisk ophav, der trækker langt tilbage i tiden og er anvendt i flere teoretiske 

discipliner. Ideen om, at mennesker er mennesker motiveret til at søge mod nydelse og væk fra smerte, 

relaterer sig til det hedoniske princip og denne tankegang har gjort sig gældende siden oldtidens 

Grækenland (Higgins, 1997; Elliot & Thrash, 2002). Sidenhen er princippet anvendt inden for forskellige 

teoretiske grene som Jeremy Benthams nytteetik (Elliot, 2006), Burrhus Frederic Skinners behaviorisme 

(Higgins, 1997) og Sigmund Freuds psykoanalyse (Higgins, 1997). Det er således veldokumenteret og bredt 

accepteret, at mennesker er motiveret til at undgå smerte og opsøge nydelse (Higgins, 1997). 

 

Liang & Xue (2009) fremhæver, at Cybernetic Theory er i overensstemmelse med forventningsteori, som er 

en motivationsteori. Forventningsteori tilhører de såkaldte procesteorier, der anser motivation som en 

kognitiv proces (Lunenburg, 2011). Dette kan ses i kontrast til behovsteorierne, som er en anden type 

motivationsteori. Inden for behovsteori forsøger teoretikere, såsom Alderfer, Herzberg og Maslow, at 

identificere, hvilke behov der motiverer mennesker (Lunenburg, 2011). Når avoidance motivation hellere 

skal forstås i henhold til procesteori betyder det, at avoidance motivation ikke er noget som kan adresseres 

med en enkeltstående handling, men derimod en igangværende proces, hvor forbrugerne eftertænker 

overensstemmelsen mellem deres nuværende situation og de mål samt anti-mål, som de har. 

 

Forskelle på at tage udgangspunkt i approach og avoidance 

Inden for forbrugeradfærd har approach og avoidance været anvendt i flere studier (Aaker & Lee, 2001). 

Det er eksempelvis anvendt til at undersøge, hvordan et marketingbudskab bedst udformes (Jain, Mathur & 

Maheswaran, 2009), hvor attraktive udbyderne af en service helst skal være (Wan & Wyer jr., 2015) og til at 

udvikle de mest effektive salgstaktikker (Guo & Main, 2017). Nogle studier tager dog kun udgangspunkt i ét 

af de to begreber. For at forstå hvilken betydning det har for resultaterne, vil det nedenfor uddybes, hvilke 

konsekvenser det har, om et studie tager udgangspunkt i enten approach eller avoidance. 

  

Som det allerede er antydet, er der stor forskel på om en person er motiveret af approach eller avoidance. 

Dette fremhæves ligeledes af Aaker & Lee (2001): “These distinctions are important because they suggest 

that goals may be distinguished not only in terms of the desirability of the end state, but also in terms of the 

strategies that can be adopted to achieve them.” (Aaker & Lee, 2001, s. 34). Der er således forskel på, 

hvordan folk agerer afhængig af om de reagerer på en approach motivation eller en avoidance motivation. 

Dette bliver ligeledes fremhævet af Choi, Jung, Oyunbileg & Yang (2016), der fastslår, at approach 

motivation kan lede til anderledes adfærd, evaluering og attituder end avoidance motivation. Liang & Xue 
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(2009) fremhæver ligeledes, at der er fundamental forskel på approach og avoidance adfærd, hvilket de 

understøtter med teori inden for bl.a. betinget indlæring, aktiv betinget indlæring, prospektteori og med 

det faktum, at der er biologisk forskel på hvilke centre i hjernen, som er associeret med approach adfærd 

og avoidance adfærd. Effekten af approach og avoidance er ligeledes forskellig, idet approach adfærd vil 

lede i en bestemt retning, hvorimod avoidance adfærd ikke har en bestemt retning: ”(…) approach behavior 

always moves the current state toward the desired end state, while the avoidance behavior has no 

affirmative direction as long as it separates the current state from the undesired end state (Carver 2006).” 

(Liang & Xue, 2009, s. 76). Dette indikerer, at approach og avoidance ikke to sider af samme sag, men 

derimod grundlæggende forskellige motivationer med forskellige adfærdsmæssige konsekvenser. 

  

Ifølge Aaker & Lee (2001) er størstedelen af litteratur om det hedoniske princip indenfor forbrugeradfærd 

fokuseret på approach fremfor avoidance: “Much of the research in consumer behavior to date has focused 

on approach goals, where desired end states are salient and guide processing.” (Aaker & Lee, 2001, s. 34). 

Et eksempel på dette er TAM, som viser hvordan opfattet brugbarhed og brugervenlighed leder til 

intentionen om at bruge en teknologi (Venkatesh & Davis, 2000). Selvom TAM ikke eksplicit trækker på det 

hedoniske princip, er det indlysende, at eksempelvis brugbarheden af en teknologi er en positiv attribut, 

som vil motivere brugeren til at søge mod teknologien. Hvis en teknologi derimod ikke er brugbar, vil det 

være logisk for brugeren ikke at opsøge produktet, men det vil ikke nødvendigvis indebære at brugeren vil 

gøre sig umage for at undgå produktet. Ligeledes lægger betydningen af ordet ”accept” sig mere op af 

approach end avoidance. I sin essens trækker TAM således på approach fremfor avoidance, hvilket 

fremhæves af Liang & Xue (2009), som argumenterer for, at TAM lader til at reflektere et negativt feedback 

loop i henhold til Cybernetic Theory. Dette bekræfter, at TAM er mere orienteret mod approach. Som 

nævnt giver TAM forholdsvis præcise forudsigelser om accepten af IT, men som det er fastslået ovenfor, er 

det ikke ligegyldigt om et studie fokuserer på approach eller avoidance. Studier, som fokuserer på 

approach, vil således være i stand til at belyse nogle facetter, mens studier som fokusere på avoidance vil 

belyse andre facetter. 

 

Liang & Xue (2009) argumenterer for, at et fokus på approach alene kan give et fragmenteret, inkonsistent 

og i værste fald forkert forståelse af nogle fænomener. Hvis eksempelvis virusser undersøges, men 

brugeren aldrig har overvejet, hvilken trussel virusser udgør for dem, så kan et studie af accept af anti-virus 

give meningsløse resultater. På denne baggrund argumenterer Liang & Xue (2009) for, at det er nødvendigt 

at undersøge, om forbrugeren er motiveret til at undgå en sådan trussel ud fra et avoidance-perspektiv. 

Mani & Chouk (2018) argumenterer ligeledes for at et fokus på accept af teknologier kan give en begrænset 
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forståelse af, hvilke variable der fører til, at en ny innovation bliver til en fiasko. Mani & Chouk (2018) 

trækker ikke eksplicit på det hedoniske princip, men rationalet kan alligevel gøre sig gældende i henhold til 

approach og avoidance: Ved at fokusere på det, som får en forbruger til at ville undgå et produkt, får 

researcheren andre indsigter end hvis der i stedet havde været fokus på, hvad der får en forbruger til at 

søge mod og acceptere et produkt. Ved at tage udgangspunkt i avoidance opnås derved en anden indsigt, 

end der er opnået gennem de talrige og populære teorier, som eksplicit eller implicit tager udgangspunkt i 

approach. 

 

Avoidance og informationsteknologier 

Liang & Xue (2009) har udviklet TTAT, som forklarer den adfærd IT-brugere udøver for at undgå truslen af 

skadelig IT (f.eks. virusser). Ifølge teorien vil en IT-bruger, som opfatter en trussel om skadelig IT udøve 

enten emotion-focused coping eller problem-focused coping. Emotion-focused coping består i, at brugeren 

skaber en falsk forståelse af den trussel, de står overfor og ikke reelt gør noget for at mindske den objektive 

trussel. Det vil sige, at brugeren eksempelvis benægter, at der er en egentlig trussel og derved afhjælper de 

negative følelser (eksempelvis stress og frygt), som truslen ellers ville føre til. Ved problem-focused coping 

vil brugeren i stedet påtage sig handlingerne, som mindsker den objektive trussel. Dette kan eksempelvis 

bestå i at etablere sikkerhedsforanstaltninger. I TTAT er avoidance motivation en type af problem focused 

coping. Liang & Xue (2009) definerer avoidance motivation som “the degree to which IT users are motivated 

to avoid IT threats by taking safeguarding measures.” (Liang & Xue, 2009, s. 84). I TTAT bliver avoidance 

motivation derfor brugt til at forklare, hvordan personer, som står overfor en IT-trussel, aktivt kan håndtere 

denne trussel ved at etablere sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer eller fjerner truslen. (Liang & Xue, 

2009). 

  

På baggrund af TTAT er en række studier blevet foretaget. Eksempelvis undersøger Steinbart, Keith & Babb 

(2016) ikke blot, hvad der får brugerne til at etablere sikkerhedsforanstaltninger, men hvad der skal til for, 

at sikkerhedsforanstaltninger kontinuerligt opretholdes og hvad der kan afbryde opretholdelsen af 

sikkerhedsforanstaltningerne. Et andet eksempel er Herath, Chen, Wang, Banjara, Wilbur & Rao (2014), 

som sammentrækker TAM og TTAT til at undersøge e-mail-brugeres intention om at adoptere en e-mail 

sikkerhedsservice. Lai, Li & Hsieh (2012) trækker ligeledes på TTAT. Her anvendes teorien til at undersøge, 

hvordan folk undgår identitetstyveri. Som en udbygning af TTAT inddrager Lai, Li & Hsieh (2012) både 

identitetstyveri i den digitale verden og i den analoge verden. Det bliver således fremhævet, at de trusler, 

som fremkommer af IT ligeledes kan have et analogt modstykke, som skal håndteres. Et andet studie, som 

anvender TTAT, er Chen og Zahedi (2016), der undersøger individers sikkerhedsadfærd i USA og Kina. Chen 
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og Zahedi (2016) ændrer på de coping mekanismer, som Liang & Xue (2009) fremfører, ved at vise at en 

opfattet trussel kan føre til tre typer coping mekanismer: Etablere reelle sikkerhedsforanstaltninger, søge 

hjælp (opsøge information og råd til håndtering af trusler) og avoidance. I henhold til Chen og Zahedi 

(2016) betyder avoidance, at internettet i større eller mindre grad undgås for at blive fri for de 

sikkerhedsproblemer, som internettet kan indebære. Dette er anderledes fra den konceptualisering, som 

bliver anvendt i Liang & Xue (2009). I Liang & Xue (2009) er enhver sikkerhedsforanstaltning, som 

eksempelvis anti-virusprogrammer, et udtryk for avoidance. Til sammenligning er der ifølge Chen & Zahedi 

(2016) kun tale om avoidance, hvis brugeren undgår eller mindsker brugen af internettet, mens 

sikkerhedsforanstaltninger er en anden type coping. 

 

Ud fra ovenstående studier kan det fremstå, som om TTAT kun er brugbart i relation til IT-sikkerhedstrusler 

såsom virusser, ransomware, spyware trojanske hest og andre former for hacking. Dette er i 

overensstemmelse med de trusler, som bliver fremhævet af Liang & Xue (2009), når de beskriver teorien og 

dens fundament. Alligevel har TTAT været anvendt til at belyse problemer med privatliv, som ikke er 

relateret til nogle former for hacking eller lignende lovovertrædelser: Choi, Jiang, Xiao & Kim (2015) viser, 

hvordan invasion af privatlivet (i form af venner som deler pinlige eller private ting om en person på de 

sociale medier) kan føre til transactional avoidance. Choi et al. (2015) anvender TTAT og avoidance-

begrebet til at udvikle deres model og er derved et eksempel på, at TTAT og avoidance ikke kun er relevant 

i henhold til hacking og lignende lovovertrædelser, men ligeledes er anvendelig til at forstå lovlige 

overtrædelser af brugerens grænse for privatliv. 

  

På denne baggrund bør det stå klart, at TTAT er en teoretisk og empirisk velunderstøttet teori til at forstå 

avoidance i relation til informationsteknologier. 

 

Forskel på avoidance og resistance 

Et begreb, som på mange måder minder om avoidance motivation, er begrebet resistance. Som nævnt i 

afsnit 2.1. undersøger Mani & Chuck (2018) hvilke variable, som fører til resistance overfor IoT-produkter. 

Mani & Chouck (2018) definerer resistance, som er en negativ reaktion eller attitude overfor nye produkter 

og services, som udløser en ændring eller forstyrrer status quo. Selvom resistance og avoidance har meget 

til fælles, er der forskelle på de to begreber, som er værd at uddybe i det følgende. 

 

Som det fremgår af den definition, der anvendes af Mani & Chouck (2018), så er resistance en attitude. Som 

det bør stå klart fra de ovenstående afsnit, så kan avoidance defineres som en motivation. For at forstå 
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forskellen på resistance og avoidance er det derfor nødvendigt at forstå forskellen på en attitude og en 

motivation. Locke & Latham (2004) definerer motivation som følgende: ”The concept of motivation refers 

to internal factors that impel action and to external factors that can act as inducements to action.” (Locke & 

Latham, 2004, s. 388). Det væsentlige ved en motivation er således, at det består af alle de indre og ydre 

faktorer, som tilskynder et individs handling. En attitude er derimod en vurdering af et objekt, eller som 

begrebet defineres af Ajzen (1991) ”(…) the attitude toward the behavior (…) refers to the degree to which a 

person has a favorable or unfavorable evaluation or appraisal of the behavior in question.” (Ajzen, 1991, s. 

188). Forskellen består således i, at avoidance motivation handler om det, som får et individ til at handle, 

mens resistance er en vurdering af noget. Det virker intuitivt, at en vurdering kan føre til en motivation. Et 

eksempel på dette kan være, at en person som godt kan lide et produkt, kan være motiveret til faktisk at 

købe det. Denne intuitive forståelse bliver bekræftet af Ajzen (1991), der i Theory of Planned Behavior 

beskriver, hvordan attitude går forud for intentioner. Under begrebet intention ligger motivationer: 

“Intentions are assumed to capture the motivational factors that influence a behavior (...)” (Ajzen, 1991, s. 

181). Relationen mellem begreberne er derfor, at resistance, som er en attitude, går forud for avoidance, 

da det er en motivation. 

 

2.3. Privatliv, IT-sikkerhed og IoT 
Fra de ovenstående afsnit står to forhold klart. For det første står det klart, at der er en mangel på 

undersøgelser om IT-sikkerhedsopfattelse og privatlivsbekymringer i henhold til IoT. For det andet står det 

klart, at avoidance motivation kan være et relevant begreb til at forstå, hvilken indflydelse IT-

sikkerhedsopfattelse og privatlivsbekymringer kan have på, at personer vil være motiveret til at afvise IoT-

produkter og undgå at anvende disse. Forud for denne afhandling har det ikke været muligt at finde 

litteratur, der kombinerer disse variable i en konceptuel model. Derfor vil den resterende del af 

litteraturreviewet gennemgå et udsnit af litteraturen om privatliv og IT-sikkerhed, så der på denne 

baggrund kan udvikles en konceptuel model, der sætter disse begreber i relation til avoidance motivation. 

 

Først er det nødvendigt at uddybe, hvad der adskiller IT-sikkerhedsopfattelse og privatlivsbekymringer. I 

afsnit 2.3.1. vil det uddybes, at privatlivsbekymringer er relateret til den entitet, som et individ betror sine 

personlige oplysninger til. Det drejer sig således om, hvorvidt denne entitet misbruger data, giver data 

videre til en tredjepart eller anvender data til formål, som individet ikke har givet samtykke til. I afsnit 2.3.2. 

vil det uddybes, at IT-sikkerhedsopfattelse ikke handler direkte om den entitet, som individet har betroet 

sine data til. Det handler derimod om trusler fra andre end denne entitet. Disse trusler kan eksempelvis 

være hacking, identitetstyveri eller indbrud i en persons hjem, som er muliggjort af IoT-produkter. Det 
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handler derfor om en tredjepart, der kan udgøre en trussel, fordi denne kan misbruge et IoT-produkt til at 

foretage ondsindede og ulovlige handlinger. Privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed dækker derfor over to 

vidt forskellige faldgruber, som relaterer sig til forskellige bagvedliggende årsager. De mekanismer, som 

ligger bag de to overgreb, er således vidt forskellige. Af denne årsag er det relevant at undersøge de to 

faldgruber individuelt. 

 

2.3.1. Privatliv og private informationer 
Afvejningen mellem virksomhedernes brug af deres kunders personlige information overfor kundernes ret 

til privatliv, er blevet udråbt til en af de vigtigste etiske problemstillinger i den digitale tidsalder (Pavlou, 

Liang & Xue, 2007; Smith, Milberg & Burke, 1996). Blandt både akademikere og praktikere hævdes det, at 

en virksomhed kan gavnes økonomisk, når kundedata bruges effektivt (Martin, Borah & Palmatier, 2017). 

Fremkomsten af big data og IoT giver nye muligheder for, at virksomhederne kan indsamle data om 

kunderne og træffe beslutninger på baggrund heraf (Belanger, 2015). Mange virksomheder har således 

både incitament til og mulighed for at indsamle og bruge kundedata. Problemet med dette er, at kunder 

ofte reagerer negativt på dataindsamling om dem (Martin et al., 2017). Hvordan en virksomhed håndterer 

deres kunders private informationer, er derfor ikke blot et etisk problem, da det har potentiale til at 

influere både kundetilfredsheden og bundlinjen. 

 

I litteraturen undersøges privatliv typisk under begrebet information privacy. I et litteraturreview af online 

information privacy viser Li (2012), at området er undersøgt med udgangspunkt i flere forskellige teorier. Li 

(2012) præsenterer således, hvordan online information privacy kan fortolkes med udgangspunkt i 15 

forskellige teorier. Det står derfor klart, at information privacy er udførligt undersøgt i den akademiske 

litteratur. Nærværende afsnit vil derfor uddybe et udsnit af litteraturen om information privacy, som er 

relevant for denne afhandlings problemstilling. Indledende vil det uddybes, hvordan information privacy 

skal forstås og konceptualiseres. Der vil herefter fokuseres på, hvordan information privacy relaterer sig til 

IoT. Afslutningsvis vil måden, hvorpå forbrugerne foretager overvejelser om deres privatliv udredes, da 

dette er afgørende for, hvordan begrebet bør undersøges. 

 

Information Privacy: Betydning, ophav og konceptualisering 

Information privacy relaterer sig til andres adgang til personlig information om private personer. Det kan 

defineres som : ”(…) an individual’s ability to control when, how, and to what extent his or her personal 

information is communicated to others.” (Son & Kim, 2008, s. 2). Fordi forbrugere har et behov for at 

kontrollere udbredelsen af deres personlige informationer, kan der i transaktioner med virksomheder opstå 
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information privacy concerns. Dette kan forstås med udgangspunkt i agentteori og social kontraktteori. 

Disse teorier foreslår begge, at fordi forbrugerne har ufuldstændig information om virksomheders 

opportunistiske anvendelse af deres personlige information, vil der opstå information privacy concerns (Li, 

2012). Hvis en forbruger tror, at en virksomhed, som skal håndtere forbrugerens personlige information, er 

uvillig til eller ikke evner at håndtere disse informationer på en effektiv måde, så kan det således lede til 

information privacy concerns (Pavlou et al., 2007). 

 

Flere studier har vist, at information privacy concerns har konsekvenser for virksomhederne, idet det kan 

påvirke forbrugerens attitude, holdning og adfærd (Breward, Hassanein & Head, 2018; Chang, Wong, 

Libaque & Lee, 2018 et al., 2018; Dinev & Hart, 2004; Li, Sarathy & Xu, 2011; Malhotra, Kim & Agerwal, 

2004). Det er derfor interessant at undersøge, hvilke variable der påvirker information privacy concerns. 

Mange studier har beskæftiget sig med netop dette og undersøgt bl.a. hvilken betydning tidligere 

erfaringer, personlighedstræk, oplevet kontrol, tillid og oplevet risiko har for information privacy concerns 

inden for forskellige kontekster (Smith et al., 1996; Bansal, Zahedi & Gefen, 2010; Malhotra et al., 2004; 

Chang et al., 2018; Breward et al., 2018; Zlatlolas, Welzer & Hölbi, 2015; Pavlou et al. 2007). 

 

For at få en dybere forståelse for, hvad information privacy concern indeholder, er det relevant at forstå 

nogle af de konceptualiseringer, som tidligere studier har udviklet og anvendt. Praktikere har ofte anvendt 

et endimensionelt mål for information privacy concerns, kaldet Global Information Privacy Concerns (GIPC) 

(Malhotra et al., 2004). For at forstå kompleksiteten af personers information privacy concerns har Smith et 

al. (1996) sidenhen udviklet instrumentet Concerns for Information Privacy (CFIP), som inddrager flere 

dimensioner. CFIP inddrager fire dimensioner: Indsamling, fejlagtige data, afgrænset adgang til information 

og uautoriseret sekundært brug. ”Indsamling” relaterer sig til, hvor meget data der indsamles om 

forbrugerne. ”Fejlagtige data” relaterer sig til, om der er fejl i den data, som er indsamlet. ”Afgrænset 

adgang til information” handler om, at organisationsmedlemmer skal have en autorisation før de får 

adgang til personlige data, så den indsamlede personlige information ikke kan tilgås af alle. Endelig er der 

”uautoriseret sekundært brug”, som drejer sig om, at den indsamlede information udelukkende bruges til 

det, som er hensigten med indsamlingen af informationen. Disse fire dimensioner viser således, hvilke 

delelementer information privacy concerns kan forstås på baggrund af. 

 

Tidligere empiriske studier har påvist, at CFIP har høj validitet, reliabilitet og generaliserbarhed (Smith et al., 

1996; Stewart & Segars, 2002). Lige siden CFIP blev introduceret af Smith et al. (1996) har instrumentet 

været et anerkendt redskab til at måle de bekymringer og betænkeligheder, som individer kan have over 
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for en virksomheds håndtering af deres private informationer (Smith, Dinev & Xu, 2011). Smith et al. (1996) 

fremhæver, at det i fremtidige studier kan være relevant at ændre i instrumentets dimensioner, således, at 

instrumentet tilpasses specifikke kontekster: ”We acknowledge, however, that this dimensionality is neither 

absolute nor static, since perceptions of advocates, consumers and scholars shift over time.” (Smith et al., 

1996, s. 190). I overensstemmelse med dette har mange studier taget udgangspunkt i operationaliseringen 

af Smith et al. (1996), hvorefter de har tilpasset instrumentet til den specifikke kontekst for deres 

undersøgelse (Pavlou et al., 2007; Ortiz, Chih & Tsai, 2018; Mani & Chouck, 2017; Dinev & Hart, 2005; 

Malhotra et al., 2004). Denne afhandling vil tage udgangspunkt i en af disse tilpassede operationaliseringer 

af information privacy concerns. Årsagen hertil er, at instrumentet passer til konteksten for denne 

afhandling. 

 

Information privacy concerns og IoT 

På baggrund af ovenstående bør det stå klart, hvad der forstås ved information privacy concerns, og hvorfor 

disse bekymringer opstår. Som det fremgår, kan information privacy concerns være et problem i alle 

situationer, hvor en virksomhed skal bruge oplysninger om kunderne. Det vil nu uddybes, hvorfor 

information privacy concerns, er en væsentlig problemstilling i forhold til IoT. 

 

Som nævnt i introduktionen indbefatter IoT, at den fysiske verden bliver sammenflettet med den digitale 

verden (Ng & Wakenshaw, 2017; Bruijn & Janssen, 2017). Igennem IoT, kan ethvert fysisk objekt derfor 

blive en kilde til information (Bstieler et al., 2018). Det enkelte IoT-produkt indsamler information i henhold 

til den funktion produktet har: ”In the IoT, each physical object has a rich set of data on current and 

historical information about that object's physical properties, origin, ownership, and sensory context (…)” 

(Ng & Wakenshaw, 2017, s. 4). For nogle produkter kan denne information være relativt overfladisk og ikke 

særlig sigende om brugeren af produktet, mens andre IoT-produkter kan indsamle meget personlig 

information om dets brugere. Uanset hvad, kan kombinationen af information fra en række IoT-produkter 

resultere i en ganske omfattende mængde data om brugerne (Belanger, 2015). Det står således klart, at IoT 

bidrager til en øget mængde data om forbrugerne og deres privatliv. Dette har både negative og positive 

konsekvenser. 

 

Af positive konsekvenser kan nævnes, at virksomheder som har mere information tilgængelig om en 

forbruger, vil have lettere ved at opfylde forbrugerens behov (Cellary & Rykowski, 2018). Når forbrugere 

anvender IoT-produkter, åbner de således muligheden for at disse produkter, og virksomhederne bag, kan 

skræddersy ydelsen og kundefordelene til den specifikke forbruger. 
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Der kan dog identificeres flere negative konsekvenser ved anvendelsen af IoT-produkter i henhold til 

brugernes privatliv. Udbredelsen af IoT kan få personer til at føle, at deres privatliv bliver invaderet. Lowry 

et al. (2017) citerer i den forbindelse MIT professor Alex Pentland for at have sagt ”As sensors are built into 

more and more products, there’s a sense of being increasingly spied on.” (Lowry et al., 2017, s. 21). IoT-

produkter kan ikke blot give forbrugerne en følelse af at blive overvåget, IoT-produkter kan rent faktisk 

bruges til at trænge ind i brugernes privatliv i form af overvågning, identificering af mennesker på ethvert 

tidspunkt uanset hvad de laver, optage alt menneskelig aktivitet og klassificere mennesker i henhold til 

kriterier baseret på deres personlige data (Cellary & Rykowski, 2018). Banerjee, Hemphill, & Longstreet 

(2018) eksemplificerer, hvordan personlig data indsamlet af smartphones og wearables kan misbruges af 

virksomheder: ”(…) companies can gather and trade data gleaned from smartphone sensors and wearables 

to learn of moods, stress levels, habits, well-being, sleep patterns, exercise, movement, etc. to make credit, 

insurance, and employment decisions compromising privacy and possibly even resulting in barriers to 

healthcare.” (Banerjee et al., 2018, s. 49). 

 

Som det fremgår ovenfor, skaber IoT privatlivsproblematikker alene af den grund, at det leder til en hidtil 

uset mængde data om personer og deres adfærd. En anden måde at forstå, hvorfor IoT kan skabe 

privatlivsproblematikker relaterer sig til det usynlige internet. Som nævnt i afsnit 2.1. hører IoT til det 

usynlige internet. På det synlige internet har brugerne mange muligheder for at blive anonymiseret, 

eksempelvis ved at anvende pseudonymer, bruge inkognito eller anvende proxyer/anonymizers (Cellary & 

Rykowski, 2018). På det usynlige internet er det typisk nødvendigt for produktet at identificere brugeren for 

at kunne levere kundetilpassede funktioner, hvilket gør det svært at være anonym (Cellary & Rykowski, 

2018). IoT resulterer derfor ikke blot i nye, hidtil usete mængder af data, det er også sværere for brugerne 

at være anonyme. Begge dele er en trussel mod brugernes privatliv. 

 

Forbrugernes overvejelser om privatliv: Privacy Calculus og Privacy Paradox 

For at uddybe, hvordan undersøgelser om information privacy concerns skal forstås og anvendes i praksis, 

vil to teorier om, hvordan forbrugerne træffer beslutninger om deling af deres private oplysninger, 

beskrives nedenfor. 

 

Når forbrugerne skal vælge, om de vil afgive personlig information, foretager de ifølge privacy calculus 

theory, en afvejning mellem de fordele og ulemper, som er forbundet hermed. Derved træffes den 

beslutning, som den enkelte person finder mest optimal: ”Individuals are assumed to behave in ways that 

they believe will result in the most favorable net level of outcomes.” (Stone & Stone, 1990, s. 363). 
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Individers vurdering af ulemperne tager typisk udgangspunkt i en vurdering af de negative konsekvenser, 

som kan være forbundet med afgivelsen af personlig information, samt sandsynligheden for at opleve disse 

negative konsekvenser (Smith et al., 2011). Af negative konsekvenser, som kan være relateret til afgivelsen 

af personlig information, kan eksempelvis nævnes risikoen for at den personlige information anvendes til 

andet end formålet eller at informationen videregives til tredjeparter uden samtykke (Smith et al. 1996). 

Omvendt tager vurderingen af fordelene udgangspunkt i den enkelte persons vurdering af de fordele, som 

kan være forbundet med at afgive personlig information. Dette kan eksempelvis være økonomiske 

belønninger, individualiserede kundeoplevelser og sociale fordele (Smith et al., 2011). 

 

Selvom flere studier har påvist, at en afvejning mellem fordele og ulemper korrelerer med individets 

beslutning om at afgive personlig information, er disse resultater truet af det, som kaldes privacy paradox 

(Smith et al., 2011). Privacy paradox dækker over, at individer har en tendens til at give udtryk for, at de 

prioriterer privatliv højt, men at deres faktiske handlinger ikke afspejler dette (Smith et al., 2011). Der er 

således en dissonans mellem den adfærd, som individer siger de har intentioner om at udføre og deres 

faktiske adfærd (Adjerid, Peer & Acquisti, 2018). Ifølge Acquisti (2004) er en plausibel forklaring på 

paradokset, at forbrugernes beslutningsproces i realiteten er påvirket af begrænset rationalitet. 

Forbrugerne er derved ikke nødvendigvis i stand til at tage højde for alle relevante parametre i deres 

beslutningsproces, hvilket resulterer i, at den endelige beslutning ikke nødvendigvis er den mest rationelle 

beslutning (Acquisti, 2004). Flere studier peger på, at mennesker ikke altid formår at lave den rationelle og 

fuldstændige cost-benefit analyse, som privacy calculus theory foreslår, at de gør (Smith et al., 2011). I 

stedet er beslutningsprocessen præget af mentale genveje, følelsesmæssige og kognitive bias og 

beslutninger truffet på baggrund af holdninger og overbevisninger (Choi et al., 2015; Li et al. 2011). 

Desuden vil fordelene ved at afgive personlig information ofte indkasseres med det samme, mens de 

ulemper, som kan være forbundet med denne beslutning, kan være usynlige eller langt væk og derfor 

sværere for forbrugeren at tilbagediskontere til nutiden (Smith et al., 2011). Der er derfor to konkurrerende 

teoretiske perspektiver på, hvordan forbrugerne foretager beslutninger om afgivelse af personlig 

information: privacy paradox og privacy calculus. 

 

2.3.2. IT-sikkerhed 
Hacking er ikke en ualmindelig hændelse (Arora, Nandkumar, & Telang, 2006). Selvom langt de fleste 

angreb er harmløse, kan nogle hacking-angreb have alvorlige konsekvenser (Bruijn & Janssen, 2017). I 

overensstemmelse med dette trusselsbillede har en række studier undersøgt IT-sikkerhed fra forskellige 

vinkler. Mange studier undersøger, hvordan tekniske sikkerhedsmekanismer kan øge IT-sikkerheden 
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(Anderson & Agerwal, 2010). Dette vil ikke være fokus i dette afsnit. I stedet vil nærværende afsnit fokusere 

på de teorier og studier, som handler om menneskers adfærd i forhold til IT-sikkerhed. Årsagen hertil er 

først og fremmest, at dette perspektiv er langt mere relevant i forhold til denne afhandlings problemstilling. 

Derudover skyldes det, at individers adfærd ofte er et problem i forhold til IT-sikkerhed: “While having 

security countermeasures in place is a step in the right direction, home users often fail to adopt secure 

behaviors on a regular basis (i.e., sharing passwords, using weak passwords, clicking on unfamiliar links, 

and downloading e-mail attachments without proper scrutiny).” (Menard, Bott & Crossler, 2017, s. 1204). 

Ifølge Goel, Williams & Dincelli (2017) er menneskelig handlinger ligefrem hovedårsagen til brud på IT-

sikkerheden. 

  

I et litteraturreview af de adfærdsmæssige aspekter i IT-sikkerhedslitteraturen finder Anderson & Agerwal 

(2010) frem til, at de fleste studier på dette område handler om IT-sikkerhed i en organisationskontekst, 

mens færre studier fokuserer på IT-sikkerhed i en privat kontekst. Studier om IT-sikkerhed i organisationer 

kan eksempelvis handle om, hvilke virksomhedspolitikker der er på området, og medarbejdernes 

overholdelse af disse politikker (se eksempelvis McLaughlin & Gogan, 2018; Moody, Siponen & Pahnila, 

2018; Barlow, Warkentin, Ormond & Dennis, 2018; D'Arcy & Lowry, 2017). I henhold til at belyse den 

aktuelle problemstilling, vil disse studier ikke have særlig relevans. Derfor vil den resterende del af afsnittet 

i stedet fokusere på de studier og teorier, som har undersøgt, hvad der motiverer private forbrugere til at 

beskytte sig mod IT-trusler. Med henblik på at belyse dette vil de IT-sikkerhedsmæssige udfordringer ved 

IoT indledningsvist udredes. Herefter vil protection motivation theory (PMT) og TTAT behandles, da dette er 

relevante og anerkendte teorier til at forstå, hvad der får IT-brugere til at beskytte sig mod IT-trusler. 

 

IT-sikkerhed og IoT 

Alvoren af hacking-angreb er kun blevet større i takt med udbredelsen af IoT-teknologien, idet IoT har gjort 

en række nye typer trusler mulige: “IoT results in a cyberphysical society in which everyday life is 

interwoven with electronic devices. (...) This might occur high risks, as hackers could take-over medical 

equipment, automatic-driving cars and flight control, which might be even life threatening.” (Bruijn & 

Janssen, 2017, s. 1). Som det fremgår af citatet, opstår der nye måder at angribe på i takt med, at den 

fysiske virkelighed får et digitalt modstykke. Disse nye muligheder for hacking kan have betydning i den 

digitale verden, men som det fremgår af citatet, kan det ligeledes have en fysisk konsekvens i den analoge 

verden. Lowry et al. (2017) peger ligeledes på en række måder, hvorpå hackere kan trænge ind i den fysiske 

virkelighed gennem IoT-produkter og forårsage skade. Det leder dem mod konklusionen: “(…) through the 
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IoT, the physical security and well-being of people and their homes are increasingly tied to the network and 

information system’s health and security.” (Lowry et al., 2017, s. 21). 

  

Disse nye måder at hacke på, som har store konsekvenser for dem, der rammes, er ikke den eneste IT-

sikkerhedsmæssige konsekvens af IoT. En anden konsekvens stammer fra det faktum, at IoT øger 

sårbarheden af hele internetinfrastrukturen. Det skyldes, at når flere ting bliver forbundet med hinanden, 

så bliver hele systemet mere sårbart: ”So the more we interconnect things (people, organizations, objects) 

to other things, the more vulnerable they become to harm or attack from each other.” (Ransbotham et al., 

2016, s. 836). I henhold til Ransbotham et al. (2016) handler sårbarhed om, hvor modtagelig en ting er 

overfor skade fra en anden ting. Sårbarhed er derfor relationelt, hvilket implicerer, at IoT gør alting mere 

sårbart, idet IoT essentielt set handler om at forbinde flere ting med hinanden. Set fra et individuelt 

perspektiv betyder det, at desto flere IoT-produkter en person har, desto flere adgangspunkter er der til 

denne person for hackere. Anderson & Agerwal (2010) tager denne betragtning til et samfundsperspektiv 

og hævder, at det enkelte individs IT-sikkerhedsmæssige vaner og adfærd kan influere sikkerheden af hele 

internetinfrastrukturen. Eksempelvis kunne nyhedsmedierne i 2016 rapportere om det hidtil største IoT-

angreb, hvor bl.a. hackede kameraer lagde en stor del af internettet i USA ned gennem et denial of service-

angreb (Solomon & Fox-Brewster, 2016). Udbredelsen af IoT-teknologier indebærer dermed både nye 

trusler og en øget sårbarhed. 

  

Protection Motivation Theory (PMT) og Technology Threat Avoidance Theory (TTAT) 

PMT handler om, hvad der får mennesker til at udøve handlinger, som forebygger diverse trusler (Anderson 

& Agerwal, 2010). PMT blev oprindeligt udviklet af Rogers (1975) til at forstå sygdomsforebyggelse og 

hvordan der kunne foretages sundhedspromovering (Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000). PMT er senere 

anvendt og adapteret i en række studier om IT-sikkerhed (Boss, Galletta, Lowry, Moody & Polak, 2015). 

PMT har blandt andet været brugt til at forstå, hvad der motiverer individer til at overholde IT-

sikkerhedspolitikker, lave back-ups af deres data, bruge anti-virusprogrammer og i det hele taget udøve 

adfærd til at beskytte deres computere og netværk derhjemme (Menard et al., 2017). Boss et al. (2015) 

påpeger ligefrem, at PMT er det førende teoretiske fundament inden for IT-sikkerhedsresearch til at 

motivere individer til at beskytte sig selv og deres organisationer. Ligeledes fastholder Anderson & Agerwal 

(2010) at, PMT er en af de bedste modeller til at forudsige individers intentioner om at foretage 

forebyggende og beskyttende handlinger. 
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PMT består grundlæggende af to komponenter: Trusselsvurdering og coping-vurdering (Anderson & 

Agerwal, 2010). Det er vigtigt at være opmærksom på, at før IT-brugeren laver nogen af disse to 

vurderinger, så kræver det, at brugeren er opmærksom på truslen. Ifølge Witte (1992) er en trussel en 

ekstern stimulus, som eksisterer uanset om et individ opfatter det eller ej. Tilstedeværelsen af det nye 

trusselsbillede muliggjort af IoT, indebærer derfor ikke en garanti for at truslen bliver bemærket og derfor 

heller ikke en garanti for at den bliver håndteret. Der er derfor tre trin i PMT: Først skal brugeren være 

opmærksom på en eventuel trussel, dernæst vurderer brugeren alvoren af truslen samt sandsynligheden 

for at blive ramt og afslutningsvist vurderer brugeren, hvor efficient de kan beskytte sig mod truslen. 

Anderson & Agerwal (2010) beskriver det således: “An individual who is aware of security threats forms 

beliefs about the perceived severity and probability of the threat, which are then evaluated against the 

beliefs formed about the efficacy of potential response.” (Anderson & Agerwal, 2010, s. 616). TTAT, som 

allerede er introduceret i afsnit 2.2., er en videreudvikling af PMT, der specifikt fokuserer på IT-trusler. 

Ligesom PMT består TTAT af både trusselsvurdering og coping-vurdering, hvilket leder til en adfærd (Liang 

& Xue, 2009). 

 

En relevant pointe som Liang & Xue (2009) frembringer i deres præsentation af TTAT er en skelnen mellem 

ondsindet IT og godsindet IT samt brugernes opfattelse af dette. Ifølge Liang & Xue (2009) kan disse to 

typer IT defineres ud fra den intention, som ligger bag designet: ”(…) malicious IT refers to computer 

programs designed to cause system dysfunction or security and privacy breaches and virtuous IT refers to 

computer systems designed to provide communicational, computational, or decisional aids to users to 

increase their performance.”  (Liang & Xue, 2009, s. 73). På baggrund heraf kan eksempelvis virusser 

defineres som ondsindet, idet designintentionen er at skade. I henhold til designintentionen kan meget IT 

karakteriseres som godsindet, idet intentionen ikke er at skade brugeren. Det er imidlertid ikke den eneste 

relevante måde at skelne mellem ondsindet og godsindet IT: Brugerens opfattelse af teknologierne 

stemmer ikke nødvendigvis overens med den designintention, som der ligger bag. Det betyder, at selvom 

intentionen bag teknologien har været god, og det derfor ikke er meningen, at teknologien skal føre til 

skade, så kan brugeren opfatte det som skadeligt: ”Regardless of designer intention, users react to a given 

IT based on their perceptions of the IT’s characteristics and potential impact on them.” (Liang & Xue, 2009, 

s. 73). Dette er relevant, da det må antages, at intentionen bag de fleste IoT-produkter ikke er at skade 

brugeren af disse produkter. Tværtimod må det antages, at intentionen er at skabe værdi for brugeren. 

Som beskrevet ovenfor betyder denne gode intention ikke nødvendigvis, at forbrugerne ikke vil opfatte IoT 

som ondsindet IT. Eksempelvis skriver Ransbotham et al. (2016) om, hvordan IoT gør forbrugerne mere 

sårbare. Det er derfor ikke umuligt, at nogle forbrugere opfatter IoT som ondsindet. Det er derfor 
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meningsfuldt at snakke om TTAT og PMT i relation til IoT-produkter, fordi forbrugerne kan opfatte denne 

type produkter som ondsindet, selvom designintentionen må forventes at være godsindet. Det betyder, at 

en forbruger kan opfatte selve IoT-produktet som en trussel, som de er motiveret til at beskytte sig imod. I 

henhold til TTAT og PMT kan et individ således lave en trusselsvurdering af et IoT-produkt. Hvis de på 

denne baggrund finder frem til at opfatte IoT-produktet som ondsindet IT og derved anser det som en 

trussel, kan de ligeledes foretage en coping-vurdering, som eksempelvis kan bestå i avoidance, som 

beskrevet i afsnit 2.2.  

 

Trusselsbillede 

Ifølge PMT og TTAT kan et individs trusselsbillede karakteriseres ud fra variablene susceptibility og severity 

(Liang & Xue, 2009). Disse variable relaterer sig til, hvor sandsynligt det er, at forbrugeren rammes af et 

sikkerhedsangreb samt, hvor alvorlige konsekvenserne af et sikkerhedsangreb vil være for forbrugeren. 

PMT består af både perceived susceptibility og perceived severity samt effektiviteten af en forebyggende 

foranstaltning (Rogers, 1975). Teorien er således et eksempel på, at perceived susceptibility og perceived 

severity kan anvendes til at forstå et trusselsbillede. Efterfølgende har andre studier ligeledes anvendt 

perceived susceptibility og perceived severity i forståelsen af trusler. Eksempelvis skriver Menard et al. 

(2017), at en trusselsvurdering sker ud fra threat severity og threat susceptibility. I en metaanalyse af 

studier om PMT bruger Floyd et al. (2000) begreberne sværhedsgrad (severity) og sårbarhed (vulnerability), 

til at forklare hvad en trusselsopfattelse består af. I et senere studie baseret på PMT påviser Boss et al. 

(2015) ligeledes, at perceived threat severity og perceived threat vulnerability leder til frygt. 

 

PMT er sidenhen blevet videreudviklet af Liang & Xue (2009) til TTAT, som specifikt relaterer sig til IT-

trusler. Ifølge Liang & Xue (2009) består personers trusselsbillede af perceived susceptibility og perceived 

severity. Liang & Xue (2009) argumenterer således for, at trusselsbilledet dannes ud fra om forbrugerne 

opfatter, at den anvendte IT kan lede til sikkerhedsangreb og at konsekvenserne heraf vil være alvorlige. 

Det fremgår således at både PMT og TTAT teoretisk og empirisk understøtter, at perceived susceptibility og 

perceived severity hænger sammen med forbrugernes trusselsvurdering. Denne måde at nedbryde en 

trussel på har længe været anvendt og accepteret i risikoanalyser (Liang & Xue, 2009). Inden for 

risikoanalyse forudsættes det, at der er to store elementer af risiko: sandsynligheden og omkostningen 

(Baskerville, 1991). Forud for en investering må der således tages højde for den sandsynlighed, som er 

relateret til at investeringen går galt, samt den forbundne omkostning. Dette gøres ved at beregne risikoen 

for investeringen, som beregnes ved at multiplicere sandsynligheden og omkostningen (Baskerville, 1991). I 

henhold til IT-sikkerhed svarer perceived susceptibility således til sandsynligheden, mens perceived severity 
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svarer til omkostningen. Det bør således stå klart, at der bør tages hensyn til både perceived susceptibility 

og perceived severity, når et trusselsbillede karakteriseres. Hvis en af disse variable undlades, kan det ifølge 

Liang & Xue (2009) lede til en misforståelse af individets trusselsopfattelse. 
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3. Konceptuel model og hypoteser 
Baseret på ovenstående litteraturreview er der udviklet en konceptuel model. Modellen fremgår af figur 1 

nedenfor. 

 

Figur 1: Den konceptuelle model for denne afhandling 

 

I modellen teoretiseres det, at person-, situation- og risikoorienterede variable påvirker 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse. Denne skelnen er inspireret af Ng & Wakenshaw (2017), 

som argumenterer for, at individers opfattelse af privatliv og sikkerhed er stærkt påvirket af henholdsvis 

deres attitude i forhold til uvished og risiko, opfattelse af risiko og den specifikke kontekst.  

I denne afhandling relaterer de personorienterede variable sig til forbrugernes personlighedstræk og deres 

erfaringer. Mere specifikt undersøges personlighedstrækket neuroticisme samt forbrugernes tidligere 

oplevelser på internettet, som undersøges under begrebet previous online privacy invasion. De 

personorienterede variable drejer sig således om personlighedstræk og erfaringer, som kan forme 

forbrugernes attitude i forhold til uvished og risiko. De situationorienterede variable relaterer sig til særlige 

karakteristika ved situationen. I denne afhandling undersøges sensitiviteten af data, følelsen af kontrol 

samt tillid. Disse variable undersøges under begreberne perceived information sensitivity, perceived control 

og broad scope trust. Derudover fremgår det af den konceptuelle model, at de risikoorienterede variable 

relaterer sig til forbrugernes risikoopfattelse, som består af sandsynligheden for at forbrugeren rammes af 
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et IT-sikkerhedsangreb og konsekvenserne heraf. Dette undersøges under begreberne perceived 

susceptibility og perceived severity.  

 

Yderligere bliver privatlivsbekymringer formelt undersøgt under begrebet information privacy concerns. I 

den konceptuelle model teoretiseres det, at information privacy concerns influerer måden, hvorpå 

forbrugerne evaluerer IoT-produkter (formelt undersøgt under begrebet technology evaluation). Ligeledes 

teoretiseres det, at IT-sikkerhedsopfattelse (formelt undersøgt under begrebet perceived threat) influerer 

technology evaluation. Det teoretiseres yderligere, at begge disse relationer er modereret af risikoaversion. 

Ifølge den konceptuelle model har technology evaluation en påvirkning på avoidance motivation. Derved 

medierer technology evaluation relationen mellem information privacy concerns og avoidance motivation 

samt relationen mellem perceived threat og avoidance motivation. 

  

I alt er der udvalgt syv situation-, person- og risikoorienterede variable. I det følgende vil det understøttes, 

hvorfor netop disse situation-, person- og risikoorienterede variable er udvalgt. Derudover vil samtlige 

begreber i den konceptuelle model defineres og det teoretiske belæg for alle relationer i modellen vil blive 

uddybet. 

  

3.1. Hypotese 1: Perceived Control 
Den første af de situationorienterede variable, som behandles, er oplevet kontrol. I litteraturen er kontrol 

et centralt begreb i relation til information privacy. Dette skyldes, at der for forbrugerne kan være risiko 

forbundet med af afgive personlige oplysninger (Malhotra et al., 2004). I denne afhandling undersøges 

kontrol ud fra begrebet perceived control, som bliver defineret af Breward et al. (2018): ”(…) perceived 

control is the extent to which a consumer feels that he or she has influence over their personal information 

that another party [individual, merchant, institution, government, etc.] possesses.” (Breward et al., 2018, s. 

9). Perceived control handler derved om, hvorvidt forbrugerne føler, at de har indflydelse over den 

personlige information, som de afgiver. Ifølge Malhotra et al.(2004) handler kontrol om forbrugernes 

mulighed for at godkende, ændre samt give adgang og nægte adgang til deres personlige information. 

Gennem kontrol kan forbrugerne således få indflydelse på håndteringen af den personlige information, som 

er afgivet. Dette kan mindske risikoen for, at forbrugerne oplever de negative konsekvenser, som kan være 

relateret til afgivelsen af privat information (Dinev & Hart, 2004). 

 

Chang et al. (2018) viser, at når forbrugerne føler de har kontrol over den personlige information, som de 

har afgivet, så opfatter de det som om, at andre har begrænset adgang til deres personlige oplysninger. 
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Flere studier viser, at desto større kontrol forbrugerne føler, at de har over den personlige information, 

som de har afgivet, desto mindre er deres bekymringer omkring deres privatliv (Malhotra et al., 2004; 

Breward et al., 2018; Zlatolas, Welzer & Hölbi, 2015, Chang et al., 2018; Martin et al., 2017; Dinev & Hart, 

2004). Martin et al. (2017) argumenterer i forlængelse heraf for, at forbrugerne ikke behøver at føle de har 

fuld kontrol over den afgivet personlig information. Selv et lavt niveau af kontrol kan resultere i, at 

forbrugernes bekymringer omkring deres privatliv i forbindelse med afgivelse af personlig information 

mindskes, hvilket øger deres villighed til at afgive personlig information (Martin et al., 2017). 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

H1: Perceived control har en negativ effekt på information privacy concerns 

  

3.2. Hypotese 2: Perceived Information Sensitivity 
Den anden situationorienterede variabel er relateret til, hvor sensitivit den information, som bliver 

indsamlet, er. Generelt er det almindeligt accepteret, at individer har forskellige opfattelser af, hvilke 

former for information, der er sensitivt (Malhotra et al., 2004; Nowak & Phelps, 1992; Phelps, Nowak & 

Ferrell, 2000; Sheenan & Hoy, 2000). Tidligere studier har fundet frem til, at sensitiviteten af den 

information, som bliver efterspurgt, har indflydelse på, hvorvidt forbrugerne er villige til at afgive den 

efterspurgte information (Malhotra et al., 2004; Nowak & Phelps, 1992; Phelps et al., 2000; Sheenan & Hoy, 

2000). Ifølge Bansal et al. (2010) vurderer forbrugerne sensitiviteten af den efterspurgte information ud fra 

en kognitiv proces, hvor fordele og ulemper ved beslutningen afvejes. Denne afvejning er således i 

overensstemmelse med privacy calculus, som nævnt i afsnit 2.3.1. En generel opfattelse er dog, at det er 

mere risikabelt at afgive sensitivt information frem for information, der er mindre sensitivt (Milne & 

Gordon, 1993). Typisk anses finansielle data, sundhedsmæssige og medicinske oplysninger, som mere 

sensitive end andre former for informationer (Culnan, 1993; Malhotra et al., 2004). 

  

Sensitiviteten af den information som indsamles, vil i denne afhandling undersøges under begrebet 

perceived information sensitivity, som forstås i overensstemmelse med definitionen af Bansal et al.(2010): 

”(...) a cognition process in which a person evaluates information from the perspective of its possible 

positive and negative outcomes (...)” (Bansal et al.2010, s. 140). Flere studier foreslår netop, at typen af 

information som efterspørges kan forventes at påvirke forbrugernes bekymringer omkring deres privatliv 

(Culnan, 1993; Stone & Stone, 1990). Efterfølgende har Bansal et al. (2010) vist, at sensitiviteten af den 
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efterspurgte information påvirker forbrugernes bekymringer omkring deres privatliv i en sundhedsmæssig 

kontekst. 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

H2: Perceived information sensitivity har en positiv effekt på information privacy concerns 

  

3.3. Hypotese 3: Broad Scope Trust 
Den sidste af de tre situationorienterede variable, som undersøges i denne afhandling, er tillid. Tillid er et 

abstrakt begreb, som i litteraturen defineres på mange forskellige måder (Dinev & Hart, 2005). Tillid 

undersøges ofte i forhold til en specifik virksomhed, men i denne afhandling vil tillid forstås i 

overensstemmelse med Hansen (2012), der skelner mellem narrow scope trust og broad scope trust. 

Narrow scope trust relaterer sig til tilliden til den enkelte udbyder, mens broad scope trust relaterer sig til 

branchen som helhed. Denne afhandling vil undersøge tillid ud fra begrebet broad scope trust, som af 

Hansen (2012) defineres som: ”We define broad scope trust as the expectation held by the consumer that 

companies within a certain business type are generally dependable and can be relied on to deliver on their 

promises” (Hansen, 2012, s. 281). Begrebet tager derved ikke udgangspunkt i tilliden til den enkelte 

udbyder af IoT-produkter, men derimod tilliden generelt til de udbydere, som er i markedet for IoT-

produkter. 

  

Ifølge Mayer, Davis & Schoorman (1995) er tillid en psykologisk tilstand, som er værdifuld for individer, når 

de befinder sig i en usikker situation. Forbrugere kan forventes at befinde sig i en usikker situation, når 

virksomheder indsamler personlig information, fordi forbrugerne formentlig ikke har kontrol over den 

personlige information, når den først er afgivet (Phelps et al., 2000). Tillid spiller derved en central rolle i 

forhold til om forbrugerne tror på, at virksomhederne vil passe på deres personlige information. Flere 

studier viser, at forbrugere der har tillid til en specifik virksomhed er mere tilbøjelige til at tro på, at denne 

virksomhed sikrer deres private oplysninger (Breward et al., 2018; Schoenhacler & Gordon, 2002; Pavlou et 

al., 2007). Tillid til en specifik virksomhed mindsker derved forbrugerens bekymringer omkring, hvordan 

denne virksomhed håndterer personens private oplysninger. Dette resulterer i, at forbrugerne i højere grad 

er villige til at dele personlig information med disse virksomheder (Schoenhacler & Gordon, 2002; Hoffman, 

Novak og Peralta, 1999). Flere studier har desuden vist, at tillid generelt mindsker forbrugernes 

bekymringer omkring deres privatliv (Pavlou et al., 2007; Breward et al., 2017; Schoenhacler & Gordon, 

2002).  
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På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

H3: Broad scope trust har en negativ effekt på information privacy concerns 

  

3.4. Hypotese 4: Previous Online Privacy Invasion  
I denne afhandling er det valgt at undersøge to personorienterede variable. Den første af disse relaterer sig 

til om forbrugerne tidligere har oplevet at deres grænse for privatliv er blevet overtrådt online. Denne 

variabel er udvalgt, fordi sådanne erfaringer kan påvirke den enkelte persons bekymringer omkring sit 

privatliv (Awad & Krishnan, 2006). Stone & Stone (1990) argumenterer for, at hvis en person tidligere har 

oplevet en invasion af sit privatliv, så vil denne bekymre sig mere om sit privatliv i fremtiden. Stone & Stone 

(1990) nævner i denne sammenhæng, at de erfaringer som den enkelte person har gjort sig i forhold til 

krænkelser af privatlivet, er med til at bestemme, hvor højt den enkelte person vægter sit privatliv. Smith et 

al. (1996) argumenterer ligeledes for, at individer som tidligere i deres liv har oplevet, at deres privatliv er 

blevet invaderet, har flere bekymringer omkring deres privatliv, når det kommer til at dele privat 

information. Bansal et al. (2010) understreger denne pointe: ”As the saying goes, once bitten, twice shy.” 

(Bansal et al., 2010, s. 142). 

  

For at undersøge om dette ligeledes gør sig gældende i en IoT-kontekst vil begrebet previous online privacy 

invasion gøres til genstand for analyse. Dette begreb bliver defineret af Bansal et al. (2010): ”In our context, 

privacy invasion can be linked to an implied psychological contract violation.” (Bansal et al., 2010, s. 142). 

En invadering af privatlivet sker derved, når en virksomhed bryder med den psykologiske kontrakt, som 

finder sted mellem denne og en forbruger. Da en psykologisk kontrakt bygger på forventninger, kan et brud 

således lede til en følelse af svigt og uretfærdighed (Bansal et al., 2010). 

I takt med den teknologiske udvikling skaber internettet flere muligheder for at private personer kan 

opleve, at deres privatliv bliver invaderet online. Ifølge Awad & Krishnan (2006) kan invaderingen af private 

personers privatliv variere i omfang og alvor. Studiet af Bansal et al. (2010) konkluderer ligesom tidligere 

studier, at en tidligere invasion af privatlivet øger forbrugernes bekymringer omkring deres privatliv, når 

det kommer til at dele privat information. 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

H4: Previous online privacy invasion har en positiv effekt på information privacy concerns 
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3.5. Hypotese 5a og 5b: Neuroticism 
Den anden af de to personorienterede variable er personlighedstrækket neuroticisme. Inden for litteratur 

om information privacy concerns er det foreslået, at forbrugeres bekymringer omkring deres privatliv kan 

være relateret til specifikke personlighedstræk (Smith et al., 1996). Efterfølgende har studier vist, at bl.a. 

personlighedstrækket neuroticisme påvirker private personers bekymringer omkring deres privatliv inden 

for forskellige kontekster (Bansal et al., 2010; Junglas, Johnson & Spitzmuller, 2008; Korzaan & Boswell, 

2008). 

  

Med udgangspunkt i OCEAN-modellen er neuroticisme et af de fem overordnede personlighedstræk, som 

enhver personlighed består af (McCrae & Costa, 1987). Loiacono (2015) definerer trækket som følgende: 

“Neuroticism refers to a person’s emotional constitution (…) Neurotic individuals are prone to anxiety, 

stress, negative emotions, and emotional instability.” (Loiacono, 2015, s. 72). Trækket relaterer sig således 

til graden af følelsesmæssig stabilitet hos en person. Personer, som er neurotiske, er typisk følelsesmæssige 

ustabile og har en generel tendens til at opleve negative følelser (Soto & John, 2017). Disse personer kan 

beskrives ud fra et eller flere af følgende karakteristika: Ubalanceret, deprimeret, stresset, ustabil og 

usikker (Bansal, Zahedi & Gefen, 2010). Flere studier har undersøgt neuroticisme i forskellige kontekster. 

Eksempelvis har et tidligere studie vist, at neurotiske personer er mere utilfredse med deres arbejde end 

andre personer (Judge, Heller & Mount, 2002). Yderligere har et andet studie vist, at neurotiske personer 

har en større tendens end andre personer til at opfatte situationer som risikable (Chauvin, Hermand & 

Mullet, 2007). 

  

På denne baggrund forventes der ligeledes at være en positiv sammenhæng mellem neuroticisme og 

privatlivsbekymringer i en IoT-kontekst. Denne forventning bygger på, at eksisterende litteratur viser, at 

neurotiske personer har en tendens til at være mere negative af sind (Soto & John, 2017), hvorfor 

neurotiske personer må kunne forventes at bekymre sig mere om deres privatliv end andre personer i en 

IoT-kontekst.     

  

H5a: Neuroticism har en positiv effekt på information privacy concerns 

  

Ligeledes må der kunne forventes at være en positiv sammenhæng mellem neuroticisme og IT-

sikkerhedsopfattelse i en IoT-kontekst, da neurotiske personer i højere grad end andre personer har en 

tendens til at opfatte risiko og usikkerhed i situationer (Chauvin et al., 2007). 
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H5b: Neuroticism har en positiv effekt på perceived threat 

   

3.6. Hypotese 6 og 7: Perceived Susceptibility og Perceived Severity 
Denne afhandling vil ligeledes undersøge to risikoorienterede variable, som er forbrugernes opfattelse af 

sandsynligheden for at blive udsat for et IT-sikkerhedsangreb samt konsekvenserne af et IT-

sikkerhedsangreb. Disse to variable vil formelt undersøges under begreberne perceived susceptibility og 

perceived severity. Som nævnt i afsnit 2.3.2. fastslår litteraturen om IT-sikkerhed, at perceived susceptibility 

og perceived severity karakteriserer et individs trusselsbillede. I denne afhandling vil perceived susceptibility 

forstås ud fra definitionen af Chen & Zahedi (2016): “Internet users’ belief about the degree of vulnerability 

to Internet security attacks.” (Chen & Zahedi, 2016, appendix B). Perceived susceptibility relaterer sig 

derved til den del af trusselsbilledet, som afspejler forbrugernes opfattelse af, hvor sandsynligt det er, at de 

vil blive ramt af et IT-sikkerhedsangreb. Den anden del af trusselsbilledet relaterer sig til perceived severity, 

som i denne afhandling ligeledes vil forstås i overensstemmelse med definitionen af Chen & Zahedi (2016): 

“Internet users’ belief about the significance or magnitude of potential harm caused by Internet security 

attacks.” (Chen & Zahedi, 2016, appendix B). Denne del af trusselsbilledet er således relateret til 

forbrugernes opfattelse af, hvor alvorlige konsekvenserne af et IT-sikkerhedsangreb vil være. 

  

Liang & Xue (2009) argumenterer i TTAT for, at perceived susceptibility og perceived severity leder til 

perceived threat i forhold til IT-trusler. Yderligere argumenterer Liang & Xue (2009) for, at perceived 

susceptibility og perceived severity interagerer: ”Due to the interaction between perceived susceptibility and 

perceived severity, if either variable takes a value of zero, the other variable would have no relationship 

with perceived threat.” (Liang & Xue, 2009, s. 81). Dette er i overensstemmelse med risikoanalyse, hvor 

risikoen er beregnet som sandsynligheden multipliceret med omkostningen, jf. afsnit 2.3.2. Hvis den ene 

værdi antager værdien nul, så bliver risikoen også lig med nul. I et empirisk studie af Liang & Xue (2010), 

som er baseret på TTAT, er interaktionen mellem perceived susceptibility og perceived severity dog ikke 

signifikant. Til gengæld viser resultaterne, at perceived susceptibility og perceived severity begge leder til 

perceived threat. I et andet empirisk studie baseret på TTAT, viser Chen & Zahedi (2016) ligeledes at 

perceived susceptibility og perceived severity begge leder til perceived threat. 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhænge gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

Hypotese 6: Perceived susceptibility har en positiv effekt på perceived threat 
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Der forventes ligeledes, at følgende sammenhæng gør sige gældende i en IoT-kontekst: 

  

Hypotese 7: Perceived severity har en positiv effekt på perceived threat 

  

3.7. Hypotese 8: Information Privacy Concerns 
Som nævnt i afsnit 2.3.1. finder der i den eksisterende litteratur mange studier, som undersøger 

information privacy concerns i forskellige kontekster. Der findes derfor mange forskellige måder at definere 

begrebet på. I denne afhandling anvendes definitionen af Pavlou et al. (2007): “Information privacy 

concerns are defined as a buyer’s beliefs about a seller’s inability and unwillingness to protect her personal 

information from improper use, disclosure to third parties, and secondary use without the buyer’s consent.” 

(Pavlou et al. 2007, s. 113). Information privacy concerns handler således om forbrugerens tiltro til den 

entitet, som er i besiddelse af deres personlige information i forhold til brug og beskyttelse af denne data. 

  

I en IoT-kontekst er information privacy concerns et centralt begreb, som flere studier problematiserer. 

Ifølge Bstieler et al. (2018) er information privacy en af de problemstillinger, som kan hæmme udbredelsen 

af IoT: “The first and foremost issues that could inhibit the adoption of IoT include cyber security, privacy, 

and control.” (Bstieler et al., 2018, s. 303). I overensstemmelse hermed argumenterer Cellary & Rykowski 

(2018), at hvis folks privatliv ikke er tilstrækkeligt beskyttet, så vil folk nægte at bruge IoT-produkter. 

Ligeledes argumenterer Lowry et al. (2017), at privatlivsbekymringer kan lede til en negativ attitude overfor 

IoT-teknologien, eksempelvis fordi folk kan føle sig mere overvåget. Dette understøttes af flere empiriske 

studier. Mani & Chouk (2017) viser at privatlivsbekymringer fører til modstand overfor IoT-produkter. 

Derudover viser Yang, Lee & Zo (2018), at privatlivsrisiko har en negativ påvirkning på forbrugernes attitude 

overfor brugen af IoT-produkter i hjemmet. Breward et al. (2018) viser, at privatlivsbekymringer har en 

negativ indflydelse på forbrugernes attitude overfor kontroversiel IT. Kontroversiel IT skal i denne 

forbindelse forstås som teknologier, som har potentiale til både at give nytte til forbrugeren og til at skade 

forbrugeren (Breward et al., 2018). Som beskrevet i afsnit 2.3.2. har IoT denne karakteristika, idet det både 

kan opfattes som en godsindet og en ondsindet teknologi. Der er således flere studier, som peger på, at 

information privacy concerns kan have indflydelse på, hvor attraktiv forbrugerne anser en teknologi for at 

være. 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

Hypotese 8: Information privacy concerns har en negativ effekt på technology evaluation 
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3.8. Hypotese 9: Perceived Threat 
I denne afhandling vil forbrugernes IT-sikkerhedsopfattelse undersøges under begrebet perceived threat, 

som forstås i overensstemmelse med definitionen af Chen & Zahedi (2016): ”Internet users’ degree of 

worry/fear about Internet security threats. It manifests as security concern.” (Chen & Zahedi, 2016, 

appendix B). Perceived threat relaterer sig således til, hvorvidt IT-brugerne anser noget IT som en trussel, 

det vil sige, om de ved at anvende noget IT opfatter, at de bliver sårbare overfor IT-trusler. 

 

Som nævnt i afsnit 2.3.2. peger både Lowry et al. (2017) og Bruijn & Janssen (2017) på, at IoT indbefatter 

nye og store sikkerhedsmæssige risici. Disse nye risici betyder, at IT-sikkerhed ikke længere blot handler om 

de konsekvenser, som kan fremkomme i den digitale verden. Det kan ligeledes have en fysisk konsekvens i 

den analoge verden. Det fremgår af afsnit 2.3.2., at IoT i det hele taget giver en større modtagelighed 

overfor angreb. Hvis folk er opmærksomme på disse nye trusler, og hvis de er opmærksomme på denne 

øgede sårbarhed, er det plausibelt, at det vil gøre dem mere påpasselige og kritiske overfor IoT. Dette 

underbygges af Bstieler et al. (2018), der argumenterer for at IT-sikkerhed er blandt de vigtigste årsager til 

at udbredelsen af IoT hæmmes. Desuden viser Yang et al. (2018), at sikkerhedsrisiko har en negativ 

påvirkning på kundernes attitude mod brugen af smart home services. Ligeledes viser Mani & Chouk (2018) 

i et empirisk studie, at oplevet sikkerhedsrisiko har en positiv indflydelse på forbrugeres negative attitude 

overfor IoT-produkter. 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

Hypotese 9: Perceived threat har en negativ effekt på technology evaluation 

  

3.9. Hypotese 10a og 10b: Risk Aversion 
Risikoaversion kan ligesom previous online privacy invasion og neuroticisme karakteriseres som en 

personorienteret variabel. Risikoaversion kan dog ikke forventes at have samme effekt på information 

privacy concern og perceived threat, som de personorienterede variable. Dette står klar på baggrund af, 

hvordan begrebet defineres. I denne afhandling vil begrebet forstås med udgangspunkt i definitionen af 

Sharma (2010): ”(…) the extent to which people are reluctant to take risk or make risky decisions (…)” 

(Sharma, 2010, s. 791). Risikoaversion handler således ikke om, hvordan risiko opfattes, men hvordan 

individer baseret på denne opfattede risiko vælger at handle. Dette kan understøttes af den måde 

risikoaversion er beskrevet indenfor økonomi. Kahneman & Tversky (1979) beskriver en risikoavers person 

som en person, der hellere vil have en sikker gevinst end enhver risikobetonet gevinst, der har samme 
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forventet gevinst. En anden måde at udtrykke dette på er, at en risikoavers person har en konkav 

nyttefunktion (Kahneman & Tversky, 1979). En risikoavers person og en risikosøgende person kan således 

se på præcis den samme risiko og opfatte risikoen på præcis samme måde, men have forskellig lyst til at 

påtage sig denne risiko. 

  

Forud for denne afhandling har det ikke været muligt at finde nogle studier, som undersøger risikoaversion 

i relation til IoT, privatlivsbekymringer eller IT-sikkerhedsopfattelse. Det er derfor uvist, hvordan 

risikoaversion relaterer sig til disse problemstillinger. Ud fra den ovenstående beskrivelse af risikoaversion 

bør det dog stå klart, at risikoaversion i denne afhandling ikke handler om måden, hvorpå information 

privacy concerns og perceived threat opfattes. Det giver derfor ikke mening at fremsætte, at risikoaversion 

har en direkte effekt på disse to variable. For at forstå hvilken rolle risikoaversion kan spille i forhold til IoT, 

kan det være relevant at anse information privacy concerns og perceived threat som to typer af risiko. Bag 

information privacy concerns ligger således risikoen for, at den entitet som et individ har betroet nogle af 

sine personlige data til, misbruger eller deler denne data. I forhold til perceived threat består risikoen i at 

individet kan blive hacket, få stjålet sin personlige data eller lignende. Hvis man på denne måde anser 

information privacy concerns og perceived threat som to former for risiko, som brugerne af IoT påtager sig, 

så kan risikoaversion opfattes som en variabel, der påvirker individers lyst til at påtage sig disse risici. En 

risikosøgende person og en risikoavers person kan derfor have samme opfattelse af sandsynligheden for at 

et IoT-produkt vil føre til et hackingangreb. I denne situation er det dog plausibelt, at den person som er 

risikoavers, vil synes mindre godt om denne teknologi og i sidste ende have mindre lyst til at bruge denne 

teknologi end den risikosøgende person. 

  

Da risikoaversion ikke ser ud til at være undersøgt inden for de relevante teoriområder for denne 

afhandling, vil der i stedet findes empirisk og teoretisk belæg for denne sammenhæng inden for litteraturen 

om sundhed. Ifølge Riddel & Hales (2018) har research hen over de sidste 20 år vist, at personer, som er 

mere risikosøgende, med højere sandsynlighed udviser adfærd, som er skadeligt for deres helbred (såsom 

rygning, alkoholforbrug og overvægt). På samme måde kan det forventes, at folk som er mere 

risikosøgende, vil være mere villige til at udvise adfærd i forhold til IT, der er skadeligt for deres privatliv og 

IT-sikkerhed. Samtidig kan det derfor forventes, at folk med stor risikoaversion vil udvise adfærd, som er 

beskyttende i forhold til deres privatliv og IT-sikkerhed. Denne formodning om at resultaterne fra studier 

om sundhed, i nogen grad, kan anvendes indenfor IT-sikkerhed, er ikke helt fremmed. Som det fremgår af 

afsnittet 2.3.2. er PMT udviklet til sygdomsforebyggelse, men det er senere vist, at modellen ligeledes kan 

bruges til at få brugere til at tage hensyn til IT-sikkerhed. 
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På baggrund af ovenstående forventes risikoaversion at modere forholdet mellem information privacy 

concerns og technology evaluation i en IoT-kontekst. 

  

Hypotese 10a: Risk aversion moderer forholdet mellem information privacy concern og technology 

evaluation 

  

Det forventes ligeledes at risikoaversion modererer forholdet mellem perceived threat og technology 

evaluation i en IoT-kontekst. 

  

Hypotese 10b: Risk aversion moderer forholdet mellem perceived threat og technology evaluation 

  

3.10. Hypotese 11: Technology Evaluation 
I denne afhandling vil technology evaluation forstås i overensstemmelse med definitionen af Valachich, 

Wang & Jessup (2018). I definitionen af technology evaluation citerer Valachich et al. (2018) en definition 

fra theory of planned behavior: ”(…) the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation 

or appraisal (...)” Ajzen (1991, s. 188). Technology evaluation er således et begreb, som ligger tæt på 

attitude-begrebet kendt fra theory of planned behavior. De to begreber er dog forskellige, idet Valachich et 

al. (2018) operationaliserer technology evaluation på en anderledes måde end Ajzen (1991) 

operationaliserer attitude-begrebet.  

 

Ifølge theory of planned behavior leder attitude til intention (Ajzen, 1991). I denne afhandling er der ikke 

interesse for begrebet intention, men i stedet for avoidance, som er en motivation. Avoidance motivation 

defineres i overensstemmelse med Liang & Xue (2010) som: ”(…) the degree to which IT users are motivated 

to avoid IT threats by taking safeguarding measures.” (Liang & Xue, 2010, s. 398). I denne afhandling er det 

eneste ”safeguarding measure” af interesse, at ville undgå at anvende IoT-produkter. Dette er inspireret af 

Chen & Zahedi (2016), hvor avoidance handler om at undgå internettet og derved undgå de risici, som 

internettet indebærer. Chen & Zahedi (2016) bygger ligesom Liang & Xue (2010) på TTAT, der er udviklet af 

Liang & Xue (2009). 

  

For at forstå sammenhængen mellem technology evaluation og avoidance motivation er det relevant at se 

på litteratur om motivation, følelser og attitude. Inden for disse områder har en række artikler påstået, at 

attitude overfor en stimuli hænger sammen med tendensen til enten at bevæge sig mod eller bevæge sig 
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væk fra den stimuli (Elliot & Covington, 2001). Således vil en negativ evaluering medføre en tendens til at 

trække sig væk fra denne stimuli (avoidance motivation), mens en positiv evaluering medfører en tendens 

til at nærme sig denne stimuli (approach motivation). 

  

På baggrund af ovenstående kan det forventes, at information privacy concerns og perceived threat leder til 

technology evaluation og at technology evaluation leder til avoidance motivation. Årsagen til at technology 

evaluation medierer disse relationer, og de ikke blot påvirker avoidance motivation direkte, er relateret til 

den måde, hvorpå mennesker danner attituder ifølge Erickson, Johansson & Chao (1984) viser flere studier, 

at overbevisninger influerer attitude og som kendt fra både theory of reasoned action og theory of planned 

behavior influerer attitude personens intentioner og adfærd (Ajzen, 1991). Det er denne kæde, som er 

repræsenteret, når technology evaluation medierer relationen mellem information privacy concerns og 

avoidance motivation, samt relationen mellem perceived threat og avoidance motivation. Variablene 

information privacy concerns og perceived security afspejler forbrugernes overbevisninger om IoT, mens 

technology evaluation måler den attitude, som disse overbevisninger giver anledning til. Avoidance 

motivation er således en proxy for adfærd, idet variablen måler motivationen til at undgå produktet. 

  

På denne baggrund forventes det, at følgende sammenhæng gør sig gældende i en IoT-kontekst: 

  

Hypotese 11: Technology evaluation har en negativ effekt på avoidance motivation  
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4. Metode 
De kommende afsnit har til hensigt at uddybe de metodiske overvejelser, som ligger til grund for 

udarbejdelsen af denne afhandling. Først vil det videnskabsteoretiske grundlag præsenteres, hvorefter de 

metodiske overvejelser omkring spørgeskemaudarbejdning, datagrundlag og analysemetode uddybes. 

 

4.1. Videnskabsteori  
For at gøre de videnskabsteoretiske overvejelser bag denne afhandling eksplicit, vil de ontologiske, 

epistemologiske og metodologiske antagelser præsenteres. På baggrund heraf vil det stå klart hvilket 

paradigme, som ligger til grund for undersøgelsen. Med udgangspunkt i denne eksplicitering vil det 

uddybes, hvilke konsekvenser valget af paradigme har for denne afhandlings undersøgelsesproces samt 

resultater. Afslutningsvis, vil det udredes hvilke slutningsformer, der ligger til grund for konklusionerne i 

undersøgelsen. 

  

Ved at være bevidst om ontologi og epistemologi, gør man sig bevidst om de antagelser, som ligger bag en 

undersøgelse (Nygaard, 2012). Dette er vigtigt, idet ontologi og epistemologi påvirker forskningsprocessen 

(Nygaard, 2012). Derudover muliggør det, at andre på baggrund af denne eksplicitering af de 

bagvedliggende antagelser kan evaluere kvaliteten af resultaterne (Nygaard, 2012).  

Ontologi og epistemologi karakteriserer sammen med metodologien det paradigme, som ligger til grund for 

en undersøgelse (Guba, 1990). Paradigmebegrebet blev introduceret af Thomas Kuhn i hans beskrivelse af 

at videnskab historisk har udviklet sig i en ikke kumulativ proces (Egholm, 2014). I litteraturen findes mange 

forskellige definitioner af paradigmer, men denne afhandling vil tage udgangspunkt i definitionen af Guba 

(1990). Her defineres et paradigme som: ”A basic set of beliefs that guides action, whether of the everyday 

garden variety or action taken in connection with a disciplined inquiry” (Guba, 1990, s. 17). I 

overensstemmelse med definitionen kan et paradigme således forstås som et sæt grundlæggende 

overbevisninger, der styrer handlinger i både hverdagen og i disciplinerede undersøgelser. Det paradigme, 

som ligger til grund for en undersøgelse, er således afgørende for, hvordan verden betragtes og derved 

afgørende for undersøgelsens resultater (Presskorn-Thygesen, 2012). Selvom flere undersøgere kigger på 

den samme ”virkelighed”, så vil de som en konsekvens af de forskellige paradigmer se noget forskelligt. 

Dette skyldes, at paradigmer er inkommensurable (Presskorn-Thygesen, 2012). 

  

Ontologi 

Ifølge Darmer & Nygaard (2005) er det mest abstrakte niveau for et paradigme ontologien. Ordet ontologi 

kommer fra græsk og betyder læren om det værende (Presskorn-Thygesen, 2012). Ifølge Guba (1990) er 
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det ontologiske spørgsmål: ”What is nature of the ’knowable’? Or, what is the nature of ’reality’?” (Guba, 

1990, s. 18). Ontologi handler således om, hvad der eksisterer i verden og på hvilken måde det eksisterer. I 

denne afhandling forudsættes det, at når respondenterne adspørges om eksempelvis deres 

personlighedstræk og deres bekymringer, så eksisterer disse egenskaber hos respondenterne uafhængigt 

af, at vi som researchere nu undersøger dem. Ontologien tager således udgangspunkt i realisme, hvilket 

betyder, at genstande, relationer og egenskaber eksisterer i verden uafhængigt af vores forståelse af dem 

(Egholm, 2014). Dette står i kontrast til en relativistisk tilgang, hvor fænomener kun kan studeres via den 

mening, som betragteren tilskriver dem (Egholm, 2014). 

  

Selvom det antages, at virkeligheden eksisterer, kan det diskuteres, om det er rimeligt at antage, at denne 

virkelighed kan begribes fuldstændigt: Er vi som researchere i stand til at begribe denne virkelighed i alt sin 

kompleksitet til trods for menneskets begrænsede sanser og intellekt? De primære fænomener som 

undersøges i denne afhandling er personlighedstræk, holdninger, motivation, erfaringer, trusselsopfattelser 

og bekymringer. Disse fænomeners natur kan være særdeles komplekse i henhold til, hvordan de er 

opstået, hvor stabile de er over tid og hvad de grundlæggende består i. På trods af at det antages, at 

fænomenerne har en eksistens i og for sig selv, vil det ikke antages, at vi som researchere er i stand til at 

begribe dem fuldstændigt. Ontologien er således begrænset realistisk. Det betyder, at der er en ultimativ 

sandhed, som i teorien kan afdækkes, men som researchere kan vi aldrig være sikre på, at det er denne 

ultimative sandhed, som vi rent faktisk afdækker (Guba, 1990). Undersøgelsens resultater er således 

begrænset af, at det muligvis ikke er muligt at finde frem til helt præcis viden om virkeligheden. 

  

Epistemologi 

Epistemologi kommer fra det græske ord ”episteme”, som betyder viden (Presskorn-Thygesen, 2012). Ifølge 

Guba (1990) er det epistemologiske spørgsmål: ”What is the nature of the relationship between the knower 

(the inquirer) and the known (or knowable)?” (Guba, 1990, s. 18). Epistemologi omhandler således, hvad 

man kan vide om verden, og hvordan man opnår denne viden. Et centralt epistemologisk spørgsmål er, om 

det er muligt at opnå viden om verden uden, at denne viden bliver forvrænget af den menneskelige 

erkendelse (Egholm, 2014). Nogle videnskabsteoretiske retninger konkluderer, at denne form for objektiv 

viden er mulig, hvis undersøgelsen udelukkende er baseret på iagttagelige kendsgerninger (Presskorn-

Thygesen, 2012). I denne afhandling er der ikke interesse for at afdække, hvad personer gør, men de 

bagvedliggende grunde til, hvorfor de er motiveret hen imod en bestemt adfærd. Vi er således ikke blot 

interesseret i om en person undlader at anvende IoT-produkter eller ej, men de holdninger, erfaringer, 

bekymringer, personlige egenskaber og motivation, som ligger bag denne adfærd. Derfor er det ikke anset 
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som muligt at afdække hypoteserne gennem iagttagelige kendsgerninger. Konsekvensen heraf er, at det 

ikke anses som muligt at opnå fuldkommen objektivitet. Dermed ikke sagt, at objektivitet ikke er idealet, 

det anses blot ikke som realistisk at opnå dette ideal fuldstændigt i denne undersøgelse. På baggrund heraf 

beskrives epistemologien i denne afhandling som modificeret objektiv. Det vil sige, at objektivitet 

efterstræbes, men vi er nødt til at forholde os kritisk til, hvorvidt vores eget værdisæt vil påvirke, hvordan 

virkeligheden opfattes (Guba, 1990). Der er flere måder hvorpå, vi forsøger at reducere vores eget 

værdisæts påvirkning, på den viden vi opnår: (1) Når vi måler begreber, konstruerer vi ikke vores egne 

målevariable, men anvender anerkendte og validerede målevariable. (2) Vi anvender veletablerede kriterier 

til at teste hypoteser og det er på denne baggrund, at konklusioner udledes. (3) I dataindsamlingen har vi et 

distanceret forhold til respondenterne, når de udfylder spørgeskemaet, således at vores perspektiv og 

subjektivitet ikke påvirker dem. Selvom det inden for denne afhandlings undersøgelsesdesign vil være 

svært at sikre fuldstændig objektivitet, er der således alligevel truffet beslutninger med henblik på at 

komme tættest muligt på et objektivt ideal. 

 

Metodologi 

Det sidste og mest konkrete niveau i et paradigme er metodologien (Darmer & Nygaard, 2005). Ifølge Guba 

(1990) er det metodologiske spørgsmål: ”How should the inquirer go about finding out knowledge?” (Guba, 

1990, s. 18). Metodologien handler således om, hvordan undersøgeren bedst undersøger den specifikke 

genstand, givet hvordan virkeligheden ser ud (ontologi) og givet hvordan man opnår viden om denne 

virkelighed (epistemologi). Metodologien vil i denne afhandling være kvantitativ, som følge af den 

begrænsede realistiske ontologi og den modificerede objektive epistemologi. Dette er i overensstemmelse 

med, at realistisk ontologi og objektiv epistemologi ofte er associeret med kvantitative studier (Bryman & 

Bell, 2011). I denne afhandling vil data således indsamles gennem en spørgeskemaundersøgelse. 

  

Paradigmevalg 

Med udgangspunkt i Guba (1990) vil der i denne afhandling blive skelnet mellem fire overordnede 

paradigmer inden for samfundsvidenskaben: Det positivistiske paradigme, det neo-positivistiske 

paradigme, det kritisk teoretiske paradigme og det konstruktivistiske paradigme. I kraft af det ontologiske, 

epistemologiske og metodiske ståsted, som er uddybet ovenfor, tager denne afhandling afsæt i det neo-

positivistiske paradigme. 

  

Positivismens formål er at undersøge kausale forbindelser og på denne baggrund eventuelt lave 

forudsigelser (Egholm, 2014). Dette stemmer overens med formålet for denne afhandling. Det er derfor 
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relevant at uddybe, hvorfor det neo-positivistiske paradigme anvendes frem for det positivistiske 

paradigme. Der er to hovedårsager til dette. For det første er neo-positivismen en modificeret version af 

positivismen, der løsner op for positivismens antagelser om, at det er muligt at have en fuldstændig 

realistisk ontologi og objektiv epistemologi (Guba, 1990). Ved at vedstå en begrænset realistisk ontologi og 

en modificeret objektiv epistemologi, imødekommer neo-positivismen noget af den kritik, som 

positivismen har været udsat for (Guba, 1990). For det andet skyldes det, at denne afhandling har stor 

interesse for fænomener, som ikke er direkte observerbare såsom holdninger, erfaringer og personlige 

egenskaber. Inden for positivismen er der oftest fokus på det, som kan observeres direkte: ”Og imens 

positivismen traditionelt har været kritisk overfor modeller, der inddrog underliggende mekanismer, der ikke 

direkte kunne observeres, så har neo-positivismen (…) understreget behovet for at inddrage sådanne 

mekanismer.” (Nygaard, 2012, s. 30). Derfor anses det neo-positivistiske paradigme for at være et bedre 

egnet udgangspunkt til at undersøge problemstillingen i denne afhandling. 

  

Selvom der ovenfor er lagt vægt på betydningen af at tage udgangspunkt i neo-positivismen fremfor 

positivismen, bør det understreges, at positivisme og neo-positivisme er meget ens (Guba, 1990). Der er en 

langt større kontrast til paradigmet konstruktivisme, som Guba (1990) udtrykker: ”Constructivists, on the 

other hand, feel that positivist (and postpositivist) paradigms are badly flawed and must be entirely 

replaced.” (Guba, 1990, s. 25). For at forstå hvilken indflydelse det neo-positivistiske paradigme har haft på 

undersøgelsesprocessen og resultaterne for denne afhandling, vil det nedenfor sættes i kontrast til, 

hvordan samme emnefelt kunne have været undersøgt inden for det konstruktivistiske paradigme. 

  

Med afsæt i det neo-positivistiske paradigme er vi i stand til at udlede hypoteser og efterprøve dem 

empirisk. På denne baggrund kan vi drage konklusioner om, hvordan udvalgte situation-, person- og 

risikoorienterede variable påvirker forbrugernes privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse i en IoT-

kontekst, og hvordan dette motiverer forbrugerne til at undgå IoT-produkter. Konstruktivismen har en 

relativistisk ontologi og en kvalitativ metodologi (Guba, 1990; Presskorn-Thygesen, 2012). Med et afsæt i at 

virkeligheden således består af sociale konstruktioner, og at det er umuligt at opnå objektiv viden, havde 

det været nødvendigt at gå til emnefeltet på en metodisk anderledes måde (Presskorn-Thygesen, 2012). I 

stedet for at opstille hypoteser og kvantitativt teste sammenhænge, kunne det have været undersøgt, hvad 

de sociale konstruktioner ”privatliv” og ”IT-sikkerhed” består af. Semistrukturerede interviews og 

fokusgrupper kunne eksempelvis anvendes til at belyse disse sociale konstruktioner og hvordan de relaterer 

sig til motivationen for at undgå at anvende IoT-produkter. En vellykket analyse kunne eksempelvis 

kortlægge de sociale mekanismer, der gør, at en bestemt opfattelse af ”privatliv” og ”IT-sikkerhed” spreder 
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sig i et socialt fællesskab (Presskorn-Thygesen, 2012). En analyse, der tager afsæt i det konstruktivistiske 

paradigme, er således afgørende forskellig end den pågældende analyse, som tager afsæt i det neo-

positivistiske paradigme. 

  

Slutningsformer 

Som afslutning på denne uddybning af det videnskabsteorietiske udgangspunkt for denne undersøgelse, vil 

det udredes, hvorledes der i denne afhandling vil udledes konklusioner. I den forbindelse kan der skelnes 

mellem induktion og deduktion. Ved induktion udledes generelle regler ud fra observationer (Bryman & 

Bell, 2011). Den deduktive proces er omvendt, idet der på baggrund af teori udledes hypoteser, som testes 

empirisk (Bryman & Bell, 2011). Ifølge Wienerkredsen, der formulerede mange af de principper, som 

kendetegner positivismen, skal videnskab bevæge sig fra empiriske tilfælde til almene love (Egholm, 2014). 

Viden skal således, ifølge Wienerkredsen, udledes induktivt og derigennem verificeres (Egholm, 2014). 

Verifikation og induktion er senere blevet kritiseret af Karl Popper. Han argumenterede for, at man ikke kan 

lave universelle udsagn ud fra singulære erfaring (Egholm, 2014). I overensstemmelse hermed vil der i 

denne afhandling udledes konklusioner på baggrund af deduktive slutninger: Afhandlingens hypoteser 

formuleres med udgangspunkt i eksisterende teori. Disse hypoteser vil herefter testes empirisk på 

baggrund af indsamlet data. På denne baggrund vil en række konklusioner udledes. Ud over deduktion som 

slutningsform, opstillede Karl Popper falsifikation, fremfor verifikation, som videnskabeligt 

demarkationskriterium (Egholm, 2014). I overensstemmelse med dette er det muligt for senere forskning at 

falsificere konklusionerne fra denne afhandling eller specificere omstændigheder, hvor konklusionerne 

gælder eller ikke gælder. I det omfang det i eventuel senere forskning viser sig ikke at være muligt at 

falsificere konklusionerne, vil konklusionerne anses som stærkere, men de kan aldrig blive egentligt 

verificeret. 

 

4.2. Udarbejdelse af spørgeskema 
I de følgende afsnit vil relevante overvejelser vedrørende formulering af spørgsmål, skalaniveau, tvunget 

svar og opbygning af spørgeskemaet uddybes. 

 

4.2.1. Formulering af spørgsmål 
Som nævnt i det foregående afsnit vil denne afhandlings datagrundlag bygge på en 

spørgeskemaundersøgelse. I forlængelse heraf har det følgende afsnit til hensigt at uddybe de overvejelser, 

der ligger til grund for de beslutninger, som er taget i relation til formuleringen af spørgsmålene i 

spørgeskemaet. Afsnittet gennemgår således, hvordan spørgsmålene i spørgeskemaet for denne afhandling 
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er henholdsvis adopteret og adapteret fra andre studier med henblik på at sikre valide og pålidelige 

måleinstrumenter. 

 

For at besvare de fremlagte hypoteser i afsnit 3. skal begreberne i den konceptuelle model afdækkes 

gennem spørgsmål i et spørgeskema. Modellens begreber er abstrakte og ikke direkte observerbare, hvilket 

betyder, at det ikke er muligt at spørge direkte ind til begreberne. Det er derfor essentielt at være 

opmærksom på, hvordan disse begreber måles på bedst muligt vis (Jensen & Knudsen, 2014). Denne type 

variable kaldes latente variable og disse er kendetegnet ved, at de er på et højere abstraktionsniveau end 

hverdagsbegreber, hvilket gør det problematisk at spørge direkte ind til dem (Malhotra, Nunan & Birks, 

2017). Det vælges derfor at anvende målevariable til at operationalisere de latente variable. Målevariable 

er kendetegnet ved, at de spørger ind til den latente variabel på forskellige måder, hvorved de afdækker 

den latente variabel (Jensen & Knudsen, 2014). Det kan dog være udfordrende at sikre, at målevariablene 

har høj reliabilitet og validitet (Jensen & Knudsen, 2014). Reliabilitet er et udtryk for om målevariablene 

leder til konsistente resultater (Malhotra et al., 2017). Et måleinstrument med høj reliabilitet vil således 

ikke have tilfældige fejl. Validitet drejer sig derimod om, i hvilket omfang et måleinstrument afdækker det 

fænomen, som man ønsker at undersøge (Malhotra et al., 2017). I denne sammenhæng relaterer validitet 

sig til, at målevariablene afdækker de specifikke latente variable, som de har til hensigt at afdække. De 

anvendte målevariable skal derfor ikke blot producere konsistente resultater (høj reliabilitet), de skal 

ligeledes afdække de begreber, som de har til hensigt at afdække (høj validitet). 

  

Det kræver betydelig ekspertise og arbejdsindsats at udvikle valide og pålidelige målevariable og 

dertilhørende skalaer (Malhotra et al., 2017). I operationaliseringen af en latent variabel er der overordnet 

tre trin, som skal gennemføres: (1) Baseret på sekundært data og kvalitativ research udvikles en stor pulje 

af målevariable. (2) Disse vurderes af researchere og eksperter. (3) De resterende målevariable indgår i et 

kvantitativt studie, hvor relevante analysemetoder og statistiske tests anvendes til at udvælge og rense 

målevariablene. (Malhotra et al., 2017). Operationaliseringen af valide og pålidelige målevariable er således 

en omfattende proces, som ligger uden for rammerne af denne afhandling. I spørgeskemaet for denne 

afhandling anvendes derfor målevariable, som er udviklet og valideret af andre researchere med henblik på 

at sikre højest mulig validitet og reliabilitet. Tabel 1 nedenfor giver et overblik over målevariablene, som 

anvendes i denne afhandling.   
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Begreb Kode Målevariable Skala Kilde  

Previous 
Online Privacy 
Invasion 

 When it comes to the privacy invasion of health information, my online experience could 
be characterized as: 

0-10 Bansal, 
Zahedi & 
Gefen 
(2010) 

INV1 Never victimized/definitely victimized 

INV2 No bad experiences/definitely bad experiences 

INV3 No invasion of privacy at all/definitely invasion of privacy 

Perceived 
Information 
Sensitivity 

SEN1 Medication 0-10 Bansal, 
Zahedi & 
Gefen 
(2010) 

SEN2 State of my health at present 

SEN3 Fitness at present 

SEN4 Medical history 

SEN5 Addictions 

Broad Scope 
Trust 

TRU1 In general, I believe that financial companies cannot be relied on to keep their promises 1-7 Hansen 
(2012) TRU2 In general, I believe that financial companies are trustworthy 

TRU3 Overall, I believe financial companies are honest 

Perceived 
Control 

CON1 Given the scenario you read, how much control do you feel you would have over your 
biometric information? 

1-7 Breward, 
Hassanein 
& Head 
(2017) 

CON2 Given the scenario you read, how much control do you feel you would have over the 
amount of your biometric information collected by your bank? 

CON3 Given the scenario you read, how much control would you feel you have over who can get 
access to your biometric information? 

CON4 Given the scenario you read, how much control would you feel you have over how your 
biometric information is being used by your bank? 

CON5 Given the scenario you read, overall how much control would you feel you have over your 
biometric information? 

Neuroticism 
 

 

NEU1 I change my mood a lot  1-7 Loiacono 
(2015) NEU2 I get stressed out easily 

NEU3 I get upset easily 

NEU4 I have frequent mood swings 

NEU5 I get irritated easily 

Perceived 
Susceptibility 

 When it comes to the likelihood of Internet security attacks, I believe that 0-10 Chen & 
Zahedi 
(2016) 

SUS1 my risks of getting Internet security attacks are 

SUS2 the likelihood that I would be a target of security attacks is 

SUS3 the extent of my vulnerability to security attacks is 

Perceived 
Severity 

 When it comes to severity of Internet security attacks, I believe that 0-10 Chen & 
Zahedi 
(2016) 

SER1 The consequences of security attacks for me is 

SER2 In general, the severity of security attacks for me is 

Information 
Privacy 
Concerns 

PRI1 I am concerned that prescription filling websites are collecting too much information 
about  

1-7 Pavlou, 
Liang & 
Xue 
(2007) 

PRI2 It bothers me when prescription filling websites ask me for personal information. 

PRI3 I am concerned about my privacy when browsing prescription filling websites 

PRI4 I have doubts as to how well my privacy is protected on prescription filling websites 

PRI5 My personal information could be misused when transacting with prescription filling 
websites 

PRI6 My personal information could be accessed by unknown parties when transacting with 
prescription filling websites 

Perceived 
Threat 

 When it comes to my feelings and concerns about Internet security attacks, I believe that 0-10 Chen & 
Zahedi 
(2016) 

THR1 My fear of exposure to Internet security attacks is 

THR2 The extent of my worry about Internet security attacks is 
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THR3 The extent of my anxiety about potential loss due to Internet security attacks is 

Risk Aversion RIS1 I tend to avoid talking to strangers  1-7 Sharma 
(2010) RIS2 I prefer a routine way of life to an unpredictable one full of change 

RIS3 I would not describe myself as a risk-taker 

RIS4 I do not like taking too many chances to avoid making a mistake 

Technology 
Evaluation 

EVA1 iPad 2/Xoom is good overall. 1-7 Valachich, 
Wang & 
Jessup 
(2018) 

EVA2 In my opinion it would be very desirable to have an iPad 2/Xoom. 

EVA3 I think it would be very good to have an iPad 2/Xoom 

Avoidance 
Motivation 

AVO1 I intend to use anti-spyware software to avoid spyware 1-7 Liang & 
Xue 
(2011) 

AVO2 I predict I would use anti-spyware software to avoid spyware 

AVO3 I plan to use anti-spyware software to avoid spyware 

Tabel 1: Latente variable og målevariable anvendt i denne afhandling. Af tabellen fremgår koderne for målevariablene, den 

originale formulering af spørgsmålene, skalalængderne og kilderne, hvorfra spørgsmålene kommer. 

 

Ved at anvende disse testede og validerede målevariable opnås et mere præcist mål for de latente variable 

end det ellers havde været muligt inden for rammerne af denne afhandling. For at kunne anvende 

målevariablene til at afdække hypoteserne i denne afhandling har det været nødvendigt at adaptere nogle 

af spørgsmålene. Dette skyldes, at de oprindeligt indgår i en anden kontekst end konteksten i denne 

afhandling. Det er derfor valgt at adaptere følgende variable: previous online privacy invasion, perceived 

information sensitivity, broad scope trust, perceived control, perceived susceptibility, perceived severity, 

information privacy concerns, perceived threat, technology evaluation og avoidance motivation. Variablene 

neuroticism og risikaversion er derimod adopteret direkte, da det ikke er nødvendigt at ændre konteksten 

for disse variable. Selvom størstedelen af målevariablene er adapteret fremfor adopteret fra andre studier, 

så afspejler de i høj grad de originale formuleringer. Dette fremgår af tabel 2 (se næste side).  

 

Dataindsamlingen for denne afhandling foregår i Danmark, hvorfor det er hensigtsmæssigt at oversætte 

målevariablene fra engelsk til dansk. I nogle tilfælde har det været muligt at lave en direkte oversættelse af 

de oprindelige spørgsmål. Eksempelvis er ”I get irritated easily” oversat til ”Jeg bliver nemt irriteret”. I andre 

tilfælde har det været mere komplekst at finde den mest hensigtsmæssige oversættelse, da udtryk eller ord 

fra den engelske original har haft flere mulige oversættelser, hvor ingen af disse nødvendigvis har været 

komplet dækkende for det oprindelige engelske udtryk eller ord. Eksempelvis er ”When it comes to the 

privacy invasion of health information, my online experience could be characterized as” blevet oversat til 

“Min oplevelse af krænkelse af mine private oplysninger på Internettet kan bedst beskrives som”. Dette 

spørgsmål kunne være oversat på mange andre måder. Eksempelvis er udtrykket ”privacy invasion” oversat 

til ”krænkelse af mine private oplysninger”, men det kunne alternativt være oversat til ”invasion af 

privatliv” eller ”overgreb på private informationer”. Hver oversættelse er formuleret ud fra et mål om at 

gøre spørgsmålene forståelige for læseren, samtidig med det oprindelige indhold og ordvalg i størst muligt 
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omfang bevares. Ved at bevare det oprindelige ordvalg og indhold sikres det, at de oversatte spørgsmål 

måler det samme, som de oprindelige engelske spørgsmål. Hensigten er således, at validiteten af de 

oversatte spørgsmål bliver lige så høj, som validiteten af de originale. I oversættelsen efterstræbes det 

desuden at bruge normale hverdagsord og entydige ord, hvilket er en generel anbefaling for 

spørgeskemaer (Malhotra et al., 2017). Der findes derudover mange andre anbefalinger til 

spørgsmålsformuleringer. Eksempelvis er det anbefalet, at man bør undgå lange spørgsmål, undgå 

spørgsmål som spørger om to ting, undgå ledende spørgsmål, undgå implicitte alternativer og undgå 

implicitte antagelser (Malhotra et al., 2017, Bryman & Bell, 2011). En gennemlæsning af de valgte 

målevariable viser, at spørgsmålene overordnet set lever op til disse generelle råd, hvilket bekræfter at 

målevariable har høj kvalitet og overflødiggør yderligere redigering af spørgsmålene ud over oversættelse 

og adaption til den nye kontekst. 

 

I tabel 2 nedenfor er et komplet overblik over de oprindelige målevariable og de endelige målevariable, 

som er adapteret eller adopteret samt oversat.  

n 

Kode Engelsk (original) Dansk (oversat og adapteret) 

 When it comes to the privacy invasion of health information, 
my online experience could be characterized as:  

Min oplevelse af krænkelse af mine private oplysninger på 
Internettet kan bedst beskrives som: 

INV1 Never victimized/Definitely victimized Det har jeg aldrig været offer for/Det har jeg helt bestemt 
været offer for 

INV2 No bad experiences/Definitely bad experiences Det har jeg ingen dårlige erfaringer med/Det har jeg helt 
bestemt dårlige erfaringer med 

INV3 No invasion of privacy at all/Definitely invasion of privacy Mit privatliv på internettet har aldrig været invaderet/ Mit 
privatliv på internettet har helt bestemt været invaderet 

SEN1 Medication Information om mine ejendele i mit hjem er 

SEN2 State of my health at present Information om min adfærd i mit hjem er 

SEN3 Fitness at present Information om mine vaner i mit hjem er 

SEN4 Medical history Information om min dagligdag derhjemme er 

TRU1 In general, I believe that financial companies cannot be relied 
on to keep their promises 

Generelt mener jeg ikke, at man kan stole på, at producenter 
af smart products holder deres løfter 

TRU2 In general, I believe that financial companies are trustworthy Generelt mener jeg, at producenter af smart products er 
troværdige 

TRU3 Overall, I believe financial companies are honest Overordnet set mener jeg, at producenter af smart products 
er ærlige 

CON1 Given the scenario you read, how much control do you feel 
you would have over your biometric information? 

Hvor meget kontrol føler du, at du vil have over den 
personlige information som FindMe kan indsamle om dig? 

CON2 Given the scenario you read, how much control do you feel 
you would have over the amount of your biometric 
information collected by your bank? 

Hvor meget kontrol føler du, at du har over den mængde af 
information, som FindMe indsamler om dig? 

CON3 Given the scenario you read, how much control would you 
feel you have over who can get access to your biometric 
information? 

Hvor meget kontrol føler du, at du har over hvem, der kan få 
adgang til den personlige information, som FindMe indsamler 
om dig? 
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CON4 Given the scenario you read, how much control would you 
feel you have over how your biometric information is being 
used by your bank? 

Hvor meget kontrol føler du, at du har over, hvordan FindMe 
bruger den personlige information, som indsamles om dig? 

CON5 Given the scenario you read, overall how much control would 
you feel you have over your biometric information? 

Overordnet set, hvor meget kontrol føler du, at du har over 
den personlige information som FindMe indsamler om dig? 

NEU1 I change my mood a lot  Mit humør ændrer sig ofte 

NEU2 I get stressed out easily Jeg bliver nemt stresset 

NEU3 I get upset easily Jeg bliver nemt ked af det 

NEU4 I have frequent mood swings Jeg har ofte humørsvingninger 

NEU5 I get irritated easily Jeg bliver nemt irriteret 

 When it comes to the likelihood of Internet security attacks, I 
believe that  

Når det kommer til mine følelser og bekymringer omkring 
sikkerhedsangreb af FindMe, så mener jeg at: 

SUS1 My risks of getting Internet security attacks are Risikoen for at jeg bliver udsat for et sikkerhedsangreb er 

SUS2 The likelihood that I would be a target of security attacks is Risikoen for at jeg vil være et mål for et sikkerhedsangreb er 

SUS3 The extent of my vulnerability to security attacks is Omfanget af min sårbarhed over for et sikkerhedsangreb er 

 When it comes to severity of Internet security attacks, I 
believe that  

Når det kommer til, hvor alvorligt et sikkerhedsangreb af 
FindMe vil være, så mener jeg: 

SER1 The consequences of security attacks for me is At konsekvenserne af et sikkerhedsangreb for mig vil være 

SER2 In general, the severity of security attacks for me is At alvoren af et sikkerhedsangreb generelt for mig vil være 

PRI1 I am concerned that prescription filling websites are 
collecting too much information about  

Jeg vil være bekymret for, at FindMe indsamler for meget 
information om mig 

PRI2 It bothers me when prescription filling websites ask me for 
personal information. 

Det vil gå mig på, hvis FindMe spørger om personlig 
information 

PRI3 I am concerned about my privacy when browsing 
prescription filling websites 

Jeg vil være bekymret for mit privatliv, når jeg bruger FindMe 

PRI4 I have doubts as to how well my privacy is protected on 
prescription filling websites 

Jeg vil være i tvivl om, hvor godt mit privatliv er beskyttet, når 
jeg bruger FindMe 

PRI5 My personal information could be misused when transacting 
with prescription filling websites 

Jeg vil være bekymret for, at mine personlige oplysninger 
bliver misbrugt, når jeg bruger FindMe 

PRI6 My personal information could be accessed by unknown 
parties when transacting with prescription filling websites 

Jeg vil være bekymret for, at ukendte tredjeparter kan få 
adgang til mine personlige oplysninger, når jeg bruger FindMe 

 When it comes to my feelings and concerns about Internet 
security attacks, I believe that 

Når det kommer til mine følelser og bekymringer omkring 
sikkerhedsangreb af FindMe, så mener jeg at: 

THR1 My fear of exposure to Internet security attacks is Min frygt for at opleve sikkerhedsangreb er 

THR2 The extent of my worry about Internet security attacks is Omfanget af mine bekymringer er 

THR3 The extent of my anxiety about potential loss due to Internet 
security attacks is 

Min angst for at opleve et tab på grund af sikkerhedsangreb 
er 

RIS1 I tend to avoid talking to strangers  Jeg undgår helst at snakke med fremmede 

RIS2 I prefer a routine way of life to an unpredictable one full of 
change 

Jeg foretrækker en rutinepræget hverdag frem for en der er 
uforudsigelig 

RIS3 I would not describe myself as a risk-taker Jeg vil ikke beskrive mig selv som en person, der påtager sig 
risiko 

RIS4 I do not like taking too many chances to avoid making a 
mistake 

Jeg kan ikke lide at tage for mange chancer 

EVA1 iPad 2/Xoom is good overall. FindMe er overordnet set et attraktivt produkt 

EVA2 In my opinion it would be very desirable to have an iPad 
2/Xoom. 

Efter min mening vil det være eftertragtet at eje produktet 
FindMe 

EVA3 I think it would be very good to have an iPad 2/Xoom Jeg mener, det vil være virkelig godt at eje produktet FindMe 

AVO1 I intend to use anti-spyware software to avoid spyware Jeg vil ikke bruge produktet FindMe 

AVO2 I predict I would use anti-spyware software to avoid spyware Jeg har planer om at undgå produktet FindMe 
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AVO3 I plan to use anti-spyware software to avoid spyware Jeg vil i fremtiden undlade at bruge produktet FindMe 

Tabel 2: De originale målevariable (kilder hertil fremgår af tabel 1), samt samme spørgsmål oversat og adapteret til denne 

afhandling. 

4.2.2. Skalaniveau 
Som nævnt i forrige afsnit er det valgt at anvende målevariable fra andre studier. Dette betyder, at 

skalaniveauerne for disse målevariable ligeledes vil anvendes i spørgeskemaet for denne afhandling. 

Formålet med det følgende afsnit er at uddybe, hvilken betydning spørgsmålenes skalaniveau har for 

analysemulighederne af data senere i afhandlingen.  

 

Ifølge Malhotra et al. (2017) findes der overordnet set fire skalaniveauer: nominal, ordinal, interval og 

ratio.  Valget af skalaniveau til de enkelte spørgsmål i et spørgeskema afgør, hvilke analysemuligheder der 

er efterfølgende (Jensen & Knudsen, 2014). Dette skyldes, at et lavere skalaniveau begrænser muligheden 

for dataanalyse, mens et højere skalaniveau øger muligheden for dataanalyse. Det højeste skalaniveau er 

en ratioskala og det næsthøjeste skalaniveau er en intervalskala. Nominalskala og ordinalskala udgør 

henholdsvis det laveste og det næstlaveste skalaniveau (Jensen & Knudsen, 2014). For at sikre gode 

analysemuligheder er det således vigtigt at overveje, hvilke skalaniveauer der anvendes til de enkelte 

spørgsmål i et spørgeskema. 

 

Som det fremgår af bilag A anvendes der for størstedelen af spørgsmålene Likert skalaer eller semantisk 

differentierede skalaer. Skalaniveauet for disse spørgsmål er intervalskala, som er det næsthøjeste 

skalaniveau. Dette skalaniveau er kendetegnet ved, at distancen mellem alle svarmuligheder er den 

samme, men at nulpunktet er arbitrært (Malhotra et al., 2017). Ifølge Malhotra et al. (2017) bør det højeste 

mulige skalaniveau altid anvendes, da dette sikrer flest analysemuligheder. Da spørgsmålene, som er på en 

intervalskala, er holdningsspørgsmål, så er det ikke muligt at anvende et højere skalaniveau (Malhotra et 

al., 2017). Dette betyder at de adopterede og adapterede holdningsspørgsmål er på det højeste mulige 

skalaniveau, hvilket sikrer flest mulige analysemuligheder senere i afhandlingen. Der er enkelte spørgsmål i 

spørgeskemaet på lavere skalaniveauer. Dette er blandt andet de spørgsmål, som relaterer sig til 

demografiske forhold, hvor der både anvendes nominalskalaer og ordinalskalaer. Det nominale skalaniveau 

er kendetegnet ved at respondentens svar blot udtrykker, hvilken kategori observationen tilhører, mens det 

ordinale skalaniveau er kendetegnet ved, at respondentens svar samtidig udtrykker en rangorden af det, 

som måles (Jensen & Knudsen, 2014). Der vil således være færre analysemuligheder for disse variable, men 

dette er ikke problematisk, da de demografiske variable ikke indgår direkte i analysen. 
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4.2.3. Tvunget svar 
Beslutningen om tvunget svar handler grundlæggende om, hvorvidt man tvinger respondenten til at have 

en mening eller om man giver dem en mulighed for eksempelvis at svare “ved ikke”. I situationer, hvor 

respondenterne ikke kan forventes at have en mening om de spørgsmål, der stilles, kan det give mening at 

inkludere muligheden for, at respondenterne kan svare “ved ikke” med henblik på at opnå mere præcis 

data (Malhotra et al., 2017). I tilfælde, hvor det undlades at inkludere denne mulighed tvinges 

respondenterne til at give udtryk for en holdning, som de egentlig ikke besidder (Bryman & Bell, 2011). 

Dette kan betyde, at respondenterne vælger et tilfældigt svar, midtpunktet på skalaen eller en holdning, 

som de påtager sig flygtigt, mens de besvarer spørgeskemaet. Da dataindsamlingen til denne afhandling 

foregår på et fysisk papir, er det ikke muligt at tvinge respondenter til at besvare spørgsmålene, da de altid 

har mulighed for at springe spørgsmål over. Dette vil efterfølgende gøre det umuligt at vide, om der ikke er 

givet et svar, fordi respondenterne ikke havde et svar, eller fordi de ved en fejl er kommet til at springe 

spørgsmålet over. Af disse grunde er det i denne afhandling valgt at give respondenterne mulighed for at 

svare ”ved ikke”. 

 

Der kan imidlertid være visse ulemper forbundet med at give respondenterne mulighed for at svare “ved 

ikke”. Tidligere eksperimenter har vist at respondenter kan finde på at afholde sig fra at give en mening til 

kende, selvom de egentlig har en mening (Bryman & Bell, 2011). Eksempelvis svares der oftere “ved ikke” 

sent i spørgeskemaer, hvilket antyder, at det blot skyldes at respondenterne er blevet trætte eller keder sig, 

og derfor er blevet dovne i deres besvarelse (Bryman & Bell, 2011). Der er således researchere, som mener, 

at man ikke bør give respondenterne mulighed for at besvare ”ved ikke” mindre det er absolut nødvendigt 

(Bryman & Bell, 2011). I spørgeskemaet for denne afhandling vurderes det at være absolut nødvendigt, da 

spørgsmålene omhandler privatliv på internettet, IT-sikkerhed og en teknologisk innovation. Disse emner 

kan forventes at være komplekse, idet forbrugerne formentlig ikke forholder sig aktivt til disse emner i 

hverdagen. Bruijn & Janssen (2017) fremhæver eksempelvis: ”Cybersecurity concerns both humans and 

systems, but the complexity of this interaction goes beyond the understanding of most people. Deep 

knowledge of cybersecurity, of IT infrastructure and the types of attacks that are possible are necessary to 

understand what is going on.” (Bruijn & Janssen, 2017, s. 4). Det kan således forventes at være svært for 

respondenterne at svare på mange af spørgsmålene, da de måske ikke har en klar holdning til disse forud 

for deres besvarelse af spørgeskemaet. På denne baggrund vurderes det at være nødvendigt, at 

respondenterne har mulighed for at svare “ved ikke” til spørgsmålene. 
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4.2.4. Opbygning af spørgeskema 
Det følgende afsnit har til formål at gøre det klart, hvilke overvejelser der ligger bag opbygningen af 

spørgeskemaet. De overvejelser, som vil blive uddybet relaterer sig til den valgte case, rækkefølgen for 

spørgsmålene samt pilottesten. 

 

Valget af case 

I spørgeskemaet for denne afhandling indgår en kort case, fordi flere af spørgsmålene ikke kan formuleres 

på en meningsfuld måde uden, at de tager udgangspunkt i en konkret kontekst. Casen tager udgangspunkt i 

et fiktivt IoT-produkt, som navngives “FindMe”. Der anvendes et fiktivt produkt, så ingen respondenter på 

forhånd kan have nogen mening om produktet. Der er lagt vægt på, at respondenterne kan relatere til den 

fiktive case. Derfor er der taget udgangspunkt i et fiktivt produkt, som kan løse et problem i hverdagen. Det 

fiktive produkt “FindMe” er en sensor, som kan placeres i alle former for opbevaringsmøbler f.eks. på 

hylder, i skuffer eller i kasser. Hvis en person har installeret en FindMe sensor i et opbevaringsmøbel kan 

sensoren registrere, hvilke ting brugeren lægger i sit opbevaringsmøbel. Denne information overføres fra 

sensoren til en relateret app, som forbrugeren kan downloade på sin smartphone. I appen kan brugeren 

skabe sig et overblik over, hvor han eller hun har placeret sine ting. Eksempelvis kan appen oplyse 

forbrugeren om, hvilke genstande der er placeret i specifikke kasser i kælderen eller om bilnøglen ligger på 

sin plads i skuffen.  

 

I spørgeskemaet har det været hensigten at gøre case-beskrivelsen så kort og præcis som muligt med 

henblik på, at respondenterne forstår casen og samtidig har lyst til at fortsætte deres besvarelse af 

spørgeskemaet. Beskrivelsen er desuden beskrevet så objektivt som muligt for ikke at påvirke 

respondenternes svar i de efterfølgende spørgsmål. I beskrivelsen er der yderligere lagt vægt på at gøre det 

synligt for respondenterne, at produktet indsamler personlig information omkring dem, når produktet 

bruges. Eksempelvis fremgår det af case-beskrivelsen, at produktet indsamler information omkring, hvilke 

genstande de har i deres hjem, hvor de er placeret og adfærd i forbindelse med at ting placeres og fjernes 

fra specifikke steder i hjemmet. Den endelige case-beskrivelse i spørgeskemaet fremgår af bilag A.  

 

Spørgsmålenes rækkefølge 

I opbygningen af et spørgeskema er det ifølge Malhotra et al. (2017) vigtigt at overveje, hvilken rækkefølge 

spørgsmålene i et spørgeskema forekommer i. Dette skyldes, at rækkefølgen for spørgsmålene kan have 

indflydelse på respondenternes besvarelse af spørgeskemaet. Det er således vigtigt at tage højde for 

spørgeskemaeffekter, når spørgsmålenes rækkefølge besluttes (Malhotra et al., 2017). For at påvirke 
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respondenternes svar mindst muligt, er det besluttet at introducere spørgsmål, som ikke tager 

udgangspunkt i casen først, og derefter introducere casen og de spørgsmål som relaterer sig til casen. 

Derved sikres det, at respondenternes svar ikke påvirkes unødvendigt af case-beskrivelsen. Desuden er det 

valgt, at respondenterne umiddelbart efter de bliver introduceret til casen bliver spurgt om, hvad de synes 

om produktet. Dette gøres for at sikre at spørgeskemaet ikke påvirker denne holdning ved at få dem til at 

fokusere på sikkerhed, privatliv og kontrol. 

 

Ifølge Malhotra et al. (2017) er det yderligere vigtigt at overveje et spørgeskemas åbningsspørgsmål. Dette 

skyldes, at disse har stor indflydelse på, hvorvidt respondenterne har lyst til at færdiggøre spørgeskemaet 

(Malhotra et al., 2017). Af denne grund argumenterer Malhotra et al. (2017) for, at et spørgeskema ikke bør 

indledes med demografiske spørgsmål, da disse spørgsmål typisk anses for at være sensitive. I 

spørgeskemaet for denne afhandling er det dog valgt ikke at følge anbefalingen af Malhotra et al. (2017), 

fordi spørgsmålene i dette spørgeskema generelt er personlige og berører følsomme emner, da de 

omhandler privatliv og IT-sikkerhed. Af denne grund er det valgt, at spørgeskemaets indledende spørgsmål 

omhandler demografi, da disse spørgsmål forventes at blive opfattet som mindre sensitive end de 

resterende spørgsmål i spørgeskemaet. For at tage hensyn til de respondenter, som eventuelt ikke har lyst 

til at besvare de demografiske spørgsmål, er svarkategorien ”Ønsker ikke at besvare” inkluderet i disse 

spørgsmål for at minimere risikoen for at nogle respondenter vælger ikke at fortsætte deres besvarelse af 

spørgeskemaet. Malhotra et al. (2017) anbefaler desuden at sensitive og komplekse spørgsmål placeres 

sent i spørgeskemaet, da respondenterne forventes at være mere tilbøjelige til at fortsætte deres 

besvarelse, hvis de er nået at blive involveret i spørgeskemaet. På baggrund heraf er det valgt at placere 

spørgsmål omkring privatlivsbekymringer, IT-sikkerhed og kontrol i den sidste halvdel af spørgeskemaet, da 

disse spørgsmål kan forventes at blive opfattet som mere sensitive og komplekse end de resterende 

spørgsmål.  

 

Pilottest 

Efter færdiggørelsen af spørgeskemaet til denne afhandling er der foretaget en pilottest. En sådan test 

foretages på en lille stikprøve for at identificere og eliminere potentielle problemer ved et spørgeskema 

(Malhotra et al., 2017). Spørgeskemaet blev derfor afprøvet på fem test-respondenter, hvor de blev bedt 

om at ”tænke højt”, imens de besvarede spørgeskemaet. Dette er en metode, som ofte anvendes til at 

teste spørgeskemaer før de distribueres (Malhotra et al., 2017). Under pilottesten blev der identificeret 

nogle problematikker ved spørgeskemaet. Før pilottesten tog spørgsmålene omkring tillid udgangspunkt i 

det fiktive produkt FindMe fra den korte case i spørgeskemaet, men flere af test-respondenterne havde 
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svært ved at forholde sig til spørgsmålene, idet de ikke kender produktet i virkeligheden. Derfor blev det 

besluttet at adaptere spørgsmålene omkring broad scope trust frem for spørgsmålene om narrow scope 

trust af Hansen (2012). Derved tager spørgsmålene omkring tillid udgangspunkt i respondenternes tiltro til 

udbyderne af IoT-produkter generelt og ikke specifikt til det fiktive produkt FindMe.  

Yderligere havde flere af test-respondenterne svært ved at besvare nogle af spørgsmålene, fordi de var 

svære at forstå. På denne baggrund er flere af spørgsmålenes formuleringer blevet revurderet med henblik 

på at gøre dem mere præcise. Eksempelvis blev spørgsmålet ”Jeg kan ikke lide at tage for mange chancer 

for så undgår jeg at lave fejl” omformuleret til ”Jeg kan ikke lide at tage for mange chancer” for at gøre 

spørgsmålet nemmere at forstå for respondenterne. Størstedelen af test-respondenterne nævnte at 

spørgsmålene, der indeholder ”ikke” er svære at besvare. Dette gælder eksempelvis spørgsmålet ”Jeg vil 

ikke beskrive mig selv som en person, der påtager sig risiko”. Da der er anvendt målevariable fra tidligere 

undersøgelser er det valgt ikke at ændre på denne del af spørgsmålene, da disse formuleringerne er en del 

af de originale spørgsmål. Desuden nævnte alle test-respondenterne, at flere af spørgsmålene i 

spørgeskemaet er forståelsesmæssigt ens, selvom formuleringerne ikke er helt identiske. Da de originale 

spørgsmål fra andre undersøgelser netop minder meget om hinanden, er det ikke valgt at ændre på 

formuleringerne af spørgsmålene yderligere. På baggrund af pilottesten blev det dog valgt at indføre en 

indledende tekst i spørgeskemaet, hvor respondenterne bliver informeret om, at mange af spørgsmålene 

vil minde om hinanden. De bliver således opfordret til at have tålmodighed med spørgeskemaet og svare på 

alle spørgsmålene alligevel. 

 

På denne baggrund er spørgeskemaet blevet færdigudviklet. Det endelige spørgeskema fremgår af bilag A. 

 

4.3. Datagrundlag 
I det følgende afsnit vil datagrundlaget for denne afhandling uddybes. I denne forbindelse vil 

overvejelserne om dataindsamlingen og stikprøveudvælgelsen fremlægges. Yderligere vil det uddybes 

hvordan data er renset og den endelige stikprøve vil beskrives. 

 

4.3.1. Dataindsamling 
Dataindsamlingen for denne afhandling er foregået ved at uddele spørgeskemaer på togstrækninger på 

Sjælland samt strækningen mellem Sjælland og Fyn. Der findes mange forskellige måder at indsamle data 

på, hvorfor dette afsnit har til hensigt at vurdere de fordele og ulemper, som er forbundet ved den valgte 

indsamlingsmetode i relation til alternative indsamlingsmetoder. 
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Ifølge Malhotra et al. (2017) er det relevant at overveje, hvordan data bedst indsamles i henhold til det 

problem, som ønskes undersøgt. Der er derfor vigtigt at overveje, hvordan den rette mængde data 

indsamles samtidig med at kvaliteten af data sikres. Desuden skal data kunne indsamles inden for de 

økonomiske og tidsmæssige begrænsninger for undersøgelsen (Malhotra et al., 2017). Yderligere bør det 

ifølge Malhotra et al. (2017) overvejes, hvordan det sikres, at respondenterne vil afgive den ønskede 

information. Overvejelser omkring disse aspekter vil blive uddybet i det følgende.  

 

For at undersøge problemstillingen for denne afhandling er det væsentligt, at der indsamles en relativ stor 

mængde data. Gennem online spørgeskemaundersøgelser er det muligt at distribuere et spørgeskema ud 

til et større antal respondenter hurtigt. Her er svarraten afgørende for, hvor meget data der indsamles. 

Typisk kan det være svært at opnå høje svarrater gennem online spørgeskemaundersøgelser (Malhotra et 

al., 2017), hvilket kan forværres yderligere, hvis det drejer sig om et langt spørgeskema, som det er 

tilfældet med spørgeskemaet for denne afhandling. Dette skyldes, at det kan være svært at motivere 

respondenterne til at besvare spørgeskemaet (Malhotra et al., 2017). Dataindsamling, som derimod foregår 

ansigt-til-ansigt, har typisk højere svarrater, da det er muligt for undersøgerne at påvirke respondenterne 

til at være med i undersøgelsen (Malhotra et al., 2017). Ved at uddele spørgeskemaerne fysisk på diverse 

togstrækninger, blev det muligt at motivere respondenterne til at medvirke i undersøgelsen, fordi der kort 

blev interageret med den enkelte respondent. Det lykkedes på denne baggrund at opnå en relativ høj 

svarprocent. Svarprocenten estimeres at have været på 50-75%.  

 

Den valgte indsamlingsmetode har resulteret i, at stikprøven er indsamlet på et afgrænset geografisk 

område, hvorfor folk fra Sjælland og Fyn har større sandsynlighed for at indgå i stikprøven. Stikprøven er 

desuden afgrænset til togpassagerer. Personer, som hyppigt tager toget, har derfor større sandsynlighed 

for at blive inkluderet i undersøgelsen. Denne indsamlingsmetode har til gengæld gjort det muligt at nå ud 

til respondenter i alle aldersgrupper og med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Dette havde ikke 

været muligt, hvis spørgeskemaundersøgelsen var distribueret online, eksempelvis blandt Facebook-

venner. Den valgte indsamlingsmetode sikrer således en større repræsentativitet end der ellers kunne være 

opnået på eksempelvis Facebook. Et endnu bredere udsnit af populationen ville kunne opnås ved at købe 

adgang til et online respondentplanel, da det herigennem er muligt at få adgang til en repræsentativ 

stikprøve (Malhotra et al., 2017). Denne indsamlingsmetode er fravalgt på grund af de omkostninger, som 

er forbundet med at få adgang til et respondentpanel. 
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Der har været flere omkostninger forbundet med den valgte indsamlingsmetode. Dette skyldes, at der har 

været omkostninger forbundet med togrejserne, udskrivningen af spørgeskemaerne samt den chokolade, 

som vi har valgt at give til alle respondenterne, som en belønning for at besvare spørgeskemaet. Disse 

omkostninger ville der ikke have været, hvis spørgeskemaet eksempelvis var distribueret ud blandt 

Facebook-venner. Den valgte indsamlingsmetode gjorde det dog muligt at indsamle data over en kort 

periode, idet data blev indsamlet fysisk. Hvis indsamlingen af data havde foregået online, ville det ikke have 

været muligt at indsamle data lige så hurtigt, da det ville være svært at influere, hvor hurtigt 

spørgeskemaerne ville blive udfyldt. Den valgte indsamlingsmetode ligger således inden for de økonomiske 

og tidsmæssige begrænsninger, der har været for denne afhandling. 

 

Ifølge Malhotra et al. (2017) kan det være svært at indsamle information, der af respondenterne opfattes 

som sensitivt. Samtidig kan der være stor forskel fra respondent til respondent i forhold til, hvad den 

enkelte respondent opfatter som sensitivt (Malhotra et al., 2017). Da spørgsmålene i spørgeskemaet for 

denne afhandling kan forventes at blive opfattet som sensitive, har der været fokus på at fortælle 

respondenterne, at de er anonyme i undersøgelsen. Interaktionen med respondenterne under uddelingen 

og indsamlingen af spørgeskemaerne, kan dog have resulteret i, at respondenterne ikke har følt sig 

anonyme. Dette ville ikke have været et problem, hvis indsamlingen af data havde foregået eksempelvis 

online. Alt andet lige må det forventes, at respondenterne har følt en vis grad af anonymitet, da vi har 

forladt togkupeen imens de besvarede spørgeskemaet. Dette valg er yderligere truffet med henblik på at 

mindske interviewerbias. Det er derved forsøgt at minimere vores påvirkning af den enkelte respondents 

besvarelse af spørgeskemaet. Problemet omkring interviewerbias kunne være undgået ved at foretage en 

online spørgeskemaundersøgelse, da disse er helt fri for interviewerbias, fordi der ikke er en interviewer til 

stede under besvarelsen af spørgeskemaet (Malhotra et al. 2017). På trods af dette, vurderes det, at 

fordelene ved den valgte indsamlingsmetode opvejer ulemperne, der er relateret hertil. 

 

4.3.2. Stikprøveudvælgelse 
Det kommende afsnit har til hensigt at begrunde de valg, der er foretaget i forbindelse med 

stikprøveudvælgelsen. Der argumenteres ligeledes for valget af stikprøvestørrelse.   

 

Stikprøveudvælgelsen kan foregå via tilfældig udvælgelse eller ikke tilfældig udvælgelse (Malhotra et al., 

2017). Simpel tilfældig udvælgelse er kendetegnet ved, at der er lige stor sandsynlighed for at alle i 

populationen kan blive valgt til at indgå i stikprøven. Denne udvælgelsesmetode er den mest 

hensigtsmæssige, da stikprøven derved forventes at afspejle populationen. Omvendt, er ikke tilfældig 
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udvælgelse præget af, at undersøgeren selv udvælger respondenterne, hvilket resulterer i et bias (Malhotra 

et al., 2017). Dette medfører, at stikprøven ikke nødvendigvis vil afspejle populationen. Grundet begrænset 

ressourcer tager stikprøveudvælgelsen i denne afhandling udgangspunkt i en convenience sample, hvor der 

sker en ikke tilfældig udvælgelse af respondenterne. Denne form for indsamlingsteknik er kendetegnet ved 

at respondenterne oftest vælges, fordi de tilfældigvis er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt (Malhotra 

et al., 2017). Dette er netop tilfældet for stikprøven for denne afhandling, hvor data er indsamlet på diverse 

togstrækninger, som nævnt i afsnit 4.3.1. Denne indsamlingsteknik er valgt på baggrund af de fordele, der 

er forbundet hermed. Af afsnit 4.3.1. fremgår det, at fordelene ved den valgte indsamlingsmetode, at 

omkostningerne er minimale, og at data kunne indsamles over en kortere periode end ved andre 

indsamlingsteknikker. Der er dog samtidig væsentlige ulemper forbundet ved denne indsamlingsteknik, 

bl.a. at stikprøven ikke er repræsentativ i forhold til den population, som der ønskes undersøgt (Malhotra 

et al., 2017). Generaliserbarheden af denne afhandlings resultater begrænses derved af den valgte 

indsamlingsteknik.  

  

Valget af stikprøvestørrelse varierer fra undersøgelse til undersøgelse, da der typisk indgår flere 

overvejelser i denne beslutning (Malhotra et al., 2017). I denne afhandling vil den konceptuelle model 

testes ved at anvende analysemetoden partial least squares (PLS). I vurderingen af den nødvendige 

stikprøvestørrelse for denne afhandling, skal der således tages højde for, at denne analysemetode vil 

anvendes. Ifølge Hair, Sarstedt, Ringle & Mena (2012) bør en stikprøve være minimum 10 gange så stor, 

som antallet af relationer rettet mod variablene, når analysemetoden PLS anvendes. I den konceptuelle 

model for denne afhandling er der 11 relationer, jf. figur 1 i afsnit 3., hvilket betyder, at stikprøvestørrelsen 

bør være på minimum 110 respondenter. Den endelige stikprøvestørrelse er på 155 brugbare 

respondenter, som derved overstiger den anbefalede minimumsgrænse for stikprøvestørrelse af Hair et al. 

(2012).  

 

4.3.3. Datarensning og databeskrivelse 
Før data anvendes til analyse er det væsentligt at sikre, at data har en tilstrækkelig høj kvalitet. Har data 

ikke dette, vil det betyde, at de konklusioner, som drages på baggrund af denne data, ligeledes har en lav 

kvalitet (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2014). På baggrund heraf vil data indledende renses og herefter vil 

den rensede stikprøve beskrives i henhold til repræsentativitet og datadistribution. 

 

Indledende datarensning 

Forud for analyse af data bør det vurderes, om der er nogle mistænkelige svarmønstre (Hair et al., 2014). 
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Samtlige besvarelser har været grundigt gennemgået i forbindelse med at data er blevet indtastet manuelt. 

I den forbindelse er kun én besvarelse med et mistænkeligt svarmønster identificeret: En respondent har 

valgt at svare ”4” på alle spørgsmål i spørgeskemaet, med undtagelse af de demografiske spørgsmål. Dette 

er vurderet til at være tilstrækkeligt suspekt til at besvarelsen er fjernet. Det bør ligeledes vurderes, om der 

er nogle outliers i data. Outliers betyder, at et svar til et bestemt spørgsmål er ekstremt eller at en 

respondent er ekstrem i sine svar til alle spørgsmål (Hair et al., 2014). Der er ikke fundet nogle outliers i det 

pågældende datasæt. 

 

Da der anvendes målevariable til at estimere de latente variable, så er det nødvendigt, at alle de 

målevariable, som indgår i den samme latente variabel, har samme retning, når modellen estimeres 

(Jensen & Knudsen, 2014). I dette spørgeskema er der kun én latent variable, som har målevariable, der 

vender i forskellige retninger: Broad scope trust. Her spørger én af målevariablene ind til om respondenten 

ikke har tillid til udbyderne af IoT-produkter, mens de resterende to målevariable spørger ind til om 

respondenten har tillid til udbyderne af IoT-produkter. Det pågældende spørgsmål vendes derfor før data 

analyseres yderligere. Spørgsmålet er på en 7-punktskala, hvorfor en besvarelse på 1 bliver til 7, 

besvarelsen 2 bliver til 6 og besvarelsen 3 bliver til 5. På den måde får alle tre målevariable samme retning. 

 

Missing data 

I besvarelsen af spørgeskemaet har respondenterne haft mulighed for at springe spørgsmål over, da 

spørgeskemaet har været printet på papir, og det derfor ikke har været muligt at fremtvinge svar. 

Spørgsmål, som ikke er besvaret, kan karakteriseres som utilsigtede missing data. Dette betyder, at de ikke 

er et resultat af undersøgelsesdesignet, og det derfor er svært at vide, hvorfor de fremkommer (Jensen & 

Knudsen, 2014). Det er derfor ikke til at vide, om der mangler svar, fordi respondenterne ikke nåede at 

blive færdige (fordi de skulle af toget), at de ikke havde lyst til at svare på et givent spørgsmål, at de har 

overset spørgsmålet eller af en anden grund. I håndteringen af disse utilsigtede missing data er det valgt, at 

hvis blot er et enkelt spørgsmål ikke er besvaret, så er svarmuligheden ”ved ikke” valgt for dette spørgsmål. 

Hvis der er flere spørgsmål, som ikke er besvaret, så er hele besvarelsen kasseret. Der er ligeledes tilsigtede 

missing data i datasættet. Dette fremkommer, når respondenterne har svaret ”ved ikke” til et spørgsmål. 

Tilsigtede missing data er resultatet af et bevidst valg i undersøgelsesdesignet (Jensen & Knudsen, 2014). Af 

afsnit 4.2.3. er det uddybet, at det er valgt at give respondenterne mulighed for at svare “ved ikke”, fordi 

privatliv på internettet og IT-sikkerhed kan forventes at blive anset som komplekse emner, som de fleste 

personer ikke forholder sig til i hverdagen. Af denne grund forventes det, at en betydelig del af 

respondenterne vil gøre brug af muligheden for at besvare “ved ikke” til et eller flere spørgsmål. 
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Bilag B viser en tabel over andelen af respondenter, som har svaret ”ved ikke” til de enkelte spørgsmål. I 

denne tabel fremgår det, at der er en stor andel af respondenterne, som har svaret “ved ikke” inden for 

specifikke områder i spørgeskemaet. Tabellen viser, at de laveste svarprocenter for svarkategorien “ved 

ikke” er blandt de variable, som omhandler respondenterne selv. Eksempelvis er der ikke mange 

respondenter, som har valgt at svare ”ved ikke” til spørgsmål om neuroticisme og risikoaversion. 

Spørgsmål, som omhandler mere komplekse emner, har en væsentlig større andel af respondenterne 

svaret ”ved ikke” til. Mest fremtrædende er svarprocenterne for broad scope trust og perceived 

susceptibility, hvor svarprocenterne for svarkategorien “ved ikke” er omkring 20%.  

 

Alle de svar, som tilhører svarkategorien “ved ikke” håndteres i denne undersøgelse som missing data. Der 

er flere måder, hvorpå missing data kan håndteres. I henhold til Hair et al. (2014) kan missing data, som 

udgør under 5% af stikprøven, håndteres ved at lave mean replacement. Alternativt kan der anvendes 

casewise deletion, hvor alle respondenter, som indeholder missing data, slettes (Hair et al., 2014). For at 

sikre, at der bag hver af variablene er de samme respondenter, vælges det at foretage casewise deletion. På 

baggrund heraf vil alle respondenter, som har svaret “ved ikke” en eller flere gange, slettes. Da der er 

mange respondenter, som har valgt at svare ”ved ikke” på et eller flere af spørgsmålene i spørgeskemaet, 

har det stor indflydelse på, hvor mange respondenter, der er tilbage til den egentlige analyse. Helt konkret 

er der til denne afhandling indsamlet 353 spørgeskemabesvarelser. 198 af disse spørgeskemabesvarelser 

indeholder mindst ét spørgsmål, hvortil der er svaret ”ved ikke”. Dette efterlader 155 brugbare 

spørgeskemabesvarelser. 155 besvarelser er som udgangspunkt nok til at foretage analysen, da der som 

minimum er behov for 110 brugbare besvarelser, jf. afsnit 4.3.2. Det betyder dog, at over halvdelen af de 

indsamlede besvarelser bliver slettet, hvilket kan være et problem, da der er risiko for, at en specifik gruppe 

systematisk bliver slettet (Hair et al., 2014). Hvis dette gør sig gældende, så vil det resultere i en skævvredet 

stikprøve.  

 

For at undersøge om en gruppe bliver systematisk slettet vil den rensede og den ikke rensede stikprøve 

sammenlignes med hinanden. Alle besvarelser, hvor respondenterne har valgt at svare “ved ikke” en eller 

flere gange har fået tildelt kategorien ”fjernet”, da de senere vil blive fjernet fra det datasæt, som 

analyseres. Alle besvarelser, hvor respondenterne ikke har valgt at gøre brug af muligheden for at svare 

”ved ikke”, har fået tildelt kategorien ”beholdt”. Ud fra denne opdeling er det muligt at lave tabeller og 

grafer, som kan illustrere, om der er forskel på de respondenter, som fjernes fra stikprøven og de 
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respondenter, som bevares. Indledende kan de demografiske forskelle visuelt sammenlignes. Dette er gjort 

nedenfor i figur 2. 

   
s  

 
Figur 2: Sammenligning af de respondenter som fjernes pga. missing data og dem som bevares i henhold til de 

demografiske variable (n=353). 

Ud fra disse grafer kan der gøres tre relevante observationer: (1) Der bliver fjernet flere i aldersgruppen 25-

34 år end i nogen andre aldersgrupper. (2) Der bliver fjernet flere kvinder end mænd, hvilket betyder at den 

overvægt af kvinder, der var i den indledende stikprøve er blevet udlignet, så der i den rensede stikprøve er 

cirka lige mange mænd og kvinder. (3) Der bliver fjernet flest respondenter, hvis længste fuldførte 

uddannelse er en gymnasial uddannelse eller en længere videregående uddannelse. Det kan derfor 

udledes, at rensningen af stikprøven har en skævvridende effekt på, hvem der indgår i den endelige analyse 

i forhold til dem som indgår i den totale stikprøve. Om denne skævvridning er problematisk vil blive 

undersøgt i det følgende afsnit.  

 

For at vurdere om der er en gruppe, som bliver systematisk fjernet fra stikprøven vil sammenhængen 

mellem de demografiske kriterier og hvorvidt en respondent fjernes eller ej vurderes ud fra en Chi i anden 

test. Chi i anden kan bruges til at teste den statistiske signifikans af den observerede sammenhæng i en 

krydstabel (Malhotra et al., 2017). Som det kan ses i tabel 3 er p-værdien for Chi i anden testet over 0,05 

for sammenhængen mellem alder og om respondenten fjernes fra stikprøven. Det er således 
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sandsynliggjort, at de to variable er uafhængige ud fra et 95% signifikansniveau. På samme måde kan det 

udledes, om der er sammenhæng mellem respondenternes uddannelsesniveau og hvorvidt de fjernes fra 

den endelige stikprøve eller ej. Som vist i tabel 3 er p-værdien for Chi i anden over 0,05. Ud fra et  95% 

signifikansniveau er det således sandsynliggjort, at de to variable er uafhængige. For sammenhængen 

mellem respondenternes køn og hvorvidt de fjernes eller ej fra stikprøven er p-værdien for Chi i anden 

under 0,05. På et 95% signifikansniveau kan det således afvises, at de to variable er uafhængige. Det er 

dermed sandsynliggjort, at der er en sammenhæng mellem respondenternes køn og om de fjernes eller ej 

fra stikprøven. 

 Value df Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square, Alder 4,846 6 ,564 

Pearson Chi-Square, Uddannelse 4,976 6 ,547 

Pearson Chi-Square, Køn 7,575 1 ,006 
Tabel 3: Tabel baseret på Chi i anden test. De demografiske variable 

testet i forhold til de respondenter som fjernes pga. missing data og 

de respondenter som bevares(n=353) 
s 

For at forstå denne sammenhæng yderligere vil Phi anvendes til at vurdere styrken af sammenhængen 

mellem køn og hvorvidt respondenten fjernes eller ej. Af bilag C fremgår det, at værdien for Phi er 0,146. 

Hvis der er perfekt sammenhæng mellem variable antager Phi værdien 1. Omvendt antager Phi værdien 0, 

hvis der ikke er nogen sammenhæng mellem variablene (Malhotra et al., 2017). Ifølge Jensen & Knudsen 

(2014) gælder det, at hvis Phi er mellem 0,1 og 0,3, og der er én frihedsgrad, som i dette tilfælde, så er der 

tale om en lille sammenhæng mellem variablene. Der er således en sammenhæng mellem køn og hvorvidt 

en respondent slettes eller ej, hvilket stemmer overens med visualiseringerne i figur 2, hvor det fremgår, at 

der fjernes flere kvinder end mænd. Det gælder dog, at sammenhængen er lille, jf. bilag C. 

 

På denne baggrund kan det sammenfattes, at de respondenter som bevares ikke er demografisk betydelig 

forskellige fra dem som fjernes. Dermed ikke sagt, at det ikke er uhensigtsmæssigt, at så mange 

respondenter fjernes fra den endelige stikprøve. Denne analyse af missing data indikerer dog, at stikprøven 

ikke ser ud til at blive skævvredet på en problematisk måde når responder, som har svaret ”ved ikke” til et 

eller flere spørgsmål i spørgeskemaet, fjernes. I den resterende del af afhandlingen vil den rensede 

stikprøve uden missing data derfor anvendes. 

 

Repræsentativiteten af data 

Som beskrevet i afsnittet 4.3.1. er stikprøven til denne afhandling indsamlet ved at uddele spørgeskemaer 

på diverse togstrækninger. Som det fremgår i afsnittet, er en af grundene til at data er indsamlet på denne 
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måde, at det giver en mere repræsentativ stikprøve, end hvis data havde været indsamlet elektronisk 

blandt eksempelvis Facebook-venner. Selvom det er efterstræbt, at få en repræsentativ stikprøve er 

indsamlingsmetoden baseret på convenience sampling. Der er derfor ingen garanti for at stikprøven 

afspejler populationen generelt. Hvis stikprøven ikke er repræsentativ giver det ikke mening at generalisere 

resultaterne ud til populationen generelt (Bryman & Bell, 2011). For at undersøge stikprøvens 

repræsentativitet vil det undersøges om stikprøven afspejler den danske befolkning generelt. Dette vil 

gøres ved at sammenligne de demografiske data i stikprøven med de data, som Danmarks Statistik har om 

Danmarks befolkning. Denne sammenligning fremgår af figur 3 nedenfor. 

   
s 

Figur 3: Sammenligning af fordelingen af respondenter i den samlede stikprøve (n=155) på de demografiske variable med 

demografi i Danmark (kilde: Danmarks Statistik, 2019a; Danmarks Statistik, 2019b) 

d 
Af figur 3 fremgår det, at stikprøven ikke afspejler den danske befolkning perfekt, men at der er mange 

ligheder. Kønsfordelingen i stikprøven er meget tæt på den virkelige kønsfordeling. Aldersfordelingen er 

ligeledes rimelig tæt på den virkelige aldersfordeling. Det skal dog bemærkes, at personer i alderen 18-34 år 

er overrepræsenterede i stikprøven, mens dem under 18 år og over 64 år er underrepræsenteret. Desuden 

ses det, at stikprøven er mere veluddannet end Danmarks befolkning generelt; der er flere personer med 

gymnasiale uddannelser og med mellemlange samt lange videregående uddannelser, mens personer som 

er ufaglærte og erhvervsfagligt uddannede er underrepræsenteret. 
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At personer under 18 år er underrepræsenterede, skyldes i høj grad, at spørgeskemaet som udgangspunkt 

ikke er blevet uddelt til børn. Spørgeskemaet er kun uddelt til folk, der som minimum har lignet, at de er 

teenagere. Der er ikke en lignende årsag til at gruppen 65+ er underrepræsenteret. Dette kan skyldes, at 

der blot ikke har været så mange fra den aldersgruppe i togene eller at de har været mindre villige til at 

udfylde spørgeskemaet. Overrepræsentationen af 18-34-årige kan skyldes, at meget af data er blevet 

indsamlet i toge til Roskilde og til Odense med afgang lidt uden for myldretrafikken. Dette har måske 

resulteret i, at studerende på Syddansk Universitet og Roskilde Universitet er overrepræsenteret i 

stikprøven. Dette kan ligeledes forklare, hvorfor stikprøven til denne afhandling er mere veluddannet end 

Danmarks befolkning generelt. 

 

Datadistribution 

Som tidligere nævnt, vil der i den senere analyse anvendes PLS. PLS anses som robust over for data, der 

ikke er normalfordelt (Hair et al., 2012). Alligevel anses det som vigtigt, at data ikke er ekstremt ikke-

normalfordelt, da det kan øge standardfejlene i bootstrapping proceduren (Hair et al., 2014). Hair et al. 

(2014) anbefaler, at skewness og kurtosis evalueres for at vurdere distribution af data. Af bilag D fremgår 

skewness og kurtosis for samtlige variable i den konceptuelle model. Skewness vurderer omfanget, 

hvormed en variabels distribution er symmetrisk (Hair et al., 2014), mens kurtosis er et mål for om 

datadistributionen er for smal eller bred (Hair et al., 2014). Hvis data er perfekt distribueret er skewness 0, 

hvorimod hvis skewness er over 1 eller under -1, så er data substantielt asymmetrisk (Hair et al., 2014). Som 

det er fremhævet med rødt i tabellen i bilag D, så er data substantielt asymmetrisk for de tre målevariable, 

som måler perceived information sensitivity. Det gælder ligeledes, at hvis data er perfekt distribueret, så er 

kurtosis 0. Hvis kurtosis er over 1, så er data for smalt distribueret, hvorimod hvis kurtosis er under -1, så er 

data for bredt distribueret (Hair et al., 2014). Som det fremgår af tabellen i bilag D har 13 målevariable 

kurtosis på under -1. For de fleste af disse 13 målevariable gælder det, at kurtosis er relativt tæt på 

grænseværdien, eksempelvis er kurtosis for målevariablen RIS3 kun 0,019 under grænseværdien på -1. De 

tre målevariable for avoidance motivation er dog alle betydeligt under grænseværdien, hvilket indikerer, at 

data er uhensigtsmæssigt bredt distribueret. Det er således ikke alle målevariable, som er optimalt 

distribueret. Da den viden, som kommer ud af analysen, ikke er bedre end det data, som analysen består af 

(Hair et al., 2014) kan denne afhandlings resultater være påvirket af dette.  
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4.4. Analysemetode 
Som tidligere nævnt vil der i denne afhandling anvendes PLS til at teste den konceptuelle model. I dette 

afsnit vil de overvejelser, der relaterer sig til dette valg uddybes, og der vil kort redegøres for 

analysemetoden.  

 

4.4.1. Valg af analyseteknik 
I denne afhandling anvendes analyseteknikken strukturel ligningsmodellering (SEM). Som tidligere nævnt 

består den konceptuelle model for denne afhandling af latente variable, som ikke er direkte observerbare. 

SEM gør det derved muligt at estimere disse latente variable indirekte gennem målevariable (Hair et al., 

2014). Desuden gør SEM det muligt at teste de opstillede hypoteser, fordi analyseteknikken kan håndtere 

afhængige og uafhængige variable, samt variable der er både afhængige og uafhængige på samme tid. Med 

SEM er det yderligere muligt at teste hele modellen på en gang, da alle relationer estimeres samtidigt 

(Malhotra et al., 2017). 

  

Inden for SEM findes to analyseteknikker: Covariance-based SEM (CB-SEM) og partiel least squares SEM 

(PLS-SEM). I denne afhandling anvendes PLS-SEM, da denne analysemetode er velegnet til at estimere 

fokuserede modeller. Fokuserede modeller er kendetegnet ved, at den konceptuelle model består af flere 

eksogene end endogene variabel (Hair et al., 2012). Ved eksogene variable forstås variable, som er 

uafhængige, mens der ved endogene forstås variable, der er afhængige eller variable, som både er 

uafhængige og afhængige på samme tid. Som det fremgår af den konceptuelle model er der syv eksogene 

variable og fire endogene variable, samt en modererende variabel. Modellen består således af flere 

eksogene end endogene variable. Derudover kan PLS-SEM håndtere komplekse modeller, hvor der indgår 

et stort antal latente variable og mange målevariable. I sådanne tilfælde er det hensigtsmæssigt at anvende 

PLS-SEM fremfor CB-SEM, da CB-SEM kan have svært ved at håndtere komplekse modeller (Hair et al., 

2014). 

 

Yderligere er det valgt at anvende PLS-SEM, fordi denne analysemetode er kendetegnet ved, at der er 

mindre krav til stikprøven i forhold til CB-SEM. Tidligere studier har vist, at der med PLS-SEM kan opnås høj 

statistical power, selvom der anvendes relative små stikprøver. For CB-SEM er der derimod behov for 

relativt større stikprøver for at opnå robuste estimater (Hair et al., 2012). Det er dog mest hensigtsmæssigt 

at anvende større stikprøver frem for små stikprøver, da PLS-SEM alt andet lige vil give mere robuste 

resultater ved større stik prøver (Hair et al., 2014). Desuden er PLS-SEM hensigtsmæssig at anvende i 

tilfælde, hvor stikprøven ikke er normalfordelt, da denne analysemetode er fordelingsfri (Hair et al., 2014). 
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Som vist i afsnit 4.3.3. er stikprøven for denne afhandling ikke normalfordelt, hvorved PLS-SEM er en 

relevant analysemetode at anvende.  

 

PLS-SEM 

I PLS-SEM består en model af både en ydre og indre model. Den ydre model viser relationerne mellem de 

enkelte latente variable og de dertilhørende målevariable. Den indre model viser derimod relationerne 

mellem de latente variable. (Hair et al., 2014). 

 

Målevariablene i den ydre model kan være enten reflekterende eller formative. De målevariable, som er 

adapteret og adopteret til konteksten for denne afhandling, er alle reflekterende. Det betyder, at indholdet 

af målevariablene har til hensigt at overlappe hinanden, således at den latente variable afdækkes bedst 

muligt. Målevariablene bør derfor være højt korrelerede, fordi de i høj grad måler det samme, hvilket 

samtidig gør dem udskiftelige med hinanden. Reflekterende indikatorer adskiller sig således fra formative 

indikatorer, da formative indikatorer ikke er udskiftelige med hinanden, men i stedet måler forskellige 

specifikke aspekter af den latente variabel. (Hair et al., 2014). 

Relationerne i den indre model afspejler de opstillede hypoteser, som udtrykker relationerne mellem de 

latente variable. I udviklingen af den indre model argumenterer Hair et al. (2014) for, at det er vigtigt at 

overveje, hvorvidt de latente variable skal være endogene eller eksogene. Dette bestemmes ifølge Hair et 

al. (2014) ud fra både teori og logik, da der ikke altid er konsistens i den eksisterende litteratur. Den 

konceptuelle model i afsnit 3. er i overensstemmelse hermed specificeret forud for analysen med 

udgangspunkt i eksisterende teori og logik. 

 

4.4.2. Estimering af modellen 
Som værktøj til at estimere modellen vil der anvendes SMARTPLS3. I dette afsnit vil den ydre målemodel 

evalueres på baggrund af udvalgte kriterier. Herefter vil kriterierne for evalueringen af den indre model 

præsenteres. 

 

Estimering af den ydre model 

Ifølge Malhotra et al. (2017) er det hensigtsmæssigt at estimere den ydre model før den indre model, 

hvorfor det i denne afhandling vælges at estimere den ydre model først. Dette skyldes, at hensigten med at 

evaluere den ydre model er, at vurdere reliabiliteten og validiteten af målevariablene, som måler de latente 

variable. Som nævnt i afsnit 4.2.1. relaterer validiteten af målevariablene sig til, hvorvidt de måler det, som 

de har til hensigt og måle, mens reliabiliteten af målevariablene relaterer sig til, hvor nøjagtigt 
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målevariablene måler det, som de har til hensigt at måle. Hvis ikke målevariablene har høj reliabilitet og 

validitet, så vil det ikke give mening at estimere den indre model, fordi de latente variable således ikke vil 

måle det, som de har til hensigt at måle og ikke vil måle nøjagtigt. 

  

Den ydre model estimeres via konfirmativ faktoranalyse. Konfirmativ faktoranalyse er kendetegnet ved at 

undersøgerne forud for analysen definerer, hvilke målevariable der tilhører de enkelte latente variable 

(Malhotra et al., 2017). Herefter er det på baggrund af konfirmativ faktoranalyse muligt at vurdere, om 

målevariablene reelt måler de latente variable. Konfirmativ faktoranalyse har derved til hensigt at 

undersøge, om der eksisterer en relation mellem målevariablene og de specifikke latente variable 

(Malhotra et al., 2017). For at foretage den konfirmative faktoranalyse i denne afhandling anvendes ”PLS 

Consistent Algorithm” og herefter ”Consistent PLS Bootstrapping” i SMARTPLS3. Valget af “consistent” 

estimeringer er taget på baggrund af, at Dijkstra & Henseler (2015) har vist, at en almindelig PLS-algoritme 

vil tilvejebringe inkonsistente estimater, når det gælder modeller med reflekterende målevariable: ”PLSc 

[consistent PLS] provides a correction for estimates when PLS is applied to reflective constructs: The path 

coefficient, inter-construct correlations, and indicator loadings become consistent” (Dijkstra & Henseler, 

2015, s. 297). Da modellen i denne afhandling består af reflekterende variable vælges det derfor at 

anvende ”PLS Consistent Algorithm” og herefter ”Consistent PLS Bootstrapping”. Desuden kan disse 

metoder bedre håndtere ikke-normalfordelte data (Hair et al., 2012), hvilket er fordelagtigt, da flere 

målevariable i datasættet har skewness og kurtosis, der er uden for de anbefalede niveauer, som vist i 

afsnit 4.3.3. 

  

I evalueringen af den ydre models resultater er det vigtigt at tage højde for, at modellen bygger på 

reflekterende målevariable. Dette skyldes, at der er forskellige evalueringskriterier forbundet med, hvorvidt 

modellen bygger på reflekterende eller formative målevariable (Hair et al., 2012). For at evaluere 

målevariablene i denne afhandling vil der tages udgangspunkt i følgende evalueringskriterier på baggrund 

af anbefalinger fra Hair et al. (2012): Indicator reliability,  internal consistency reliability, convergent validity 

og discriminant validity. Disse evalueringskriterier vurderes nedenfor. 

  

Indicator reliability 

Først vil målemodellen vurderes ud fra målevariablenes reliabilitet. Hulland (1999) anbefaler, at 

faktorloadings under 0,5 fjernes, fordi disse bidrager med en lille forklaringskraft til modellen. Høje 

faktorloadings er således attraktive, idet disse indikerer, at der er en høj andel af delt varians mellem 

målevariablene (Hulland, 1999). Dette betyder, at de specifikke målevariable er en god måleenhed for den 
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latente variabel. Af bilag E fremgår en tabel over faktorloadings for målevariablen broad scope trust. Fra 

tabellen fremgår det, at målevariablen TRU2 for den latente variabel broad scope trust har en lav 

faktorloading, som er under grænseværdien på 0,5. Af denne grund fjernes TRU2 fra modellen, hvorefter 

den ydre model estimeres igen. Efter re-estimeringen af den ydre model falder værdierne for de resterende 

faktorloadings for broad scope trust, hvilket resulterer i at faktorloadingen for TRU1 er på grænseværdien 

0,5 og at faktorloadingen for TRU3 er under grænseværdien på 0,5, jf. bilag F. Af denne grund vælges det at 

ekskludere den latente variabel broad scope trust fra modellen, da målevariablene ikke fanger de 

underliggende dimensioner af variablen. Efter ekskluderingen af den latente variabel broad scope trust 

vurderes de øvrige målevariables reliabilitet til at være høj, fordi alle faktorloadings er væsentligt over 

grænseværdien på 0,5, jf. bilag G. 

  

Internal consistency reliability 

Hair et al. (2012) anbefaler, at internal consistency reliability vurderes ud fra Composite Reliability (CR) 

fremfor det traditionelle evalueringskriterie Cronbach’s alpha. Dette skyldes, at Cronbach’s alpha generelt 

har en tendens til at underestimere internal consistency reliability (Hair et al., 2014). Af denne grund 

argumenterer Hair et al. (2014) for, at Cronbach’s alpha udelukkende bør anvendes som et konservativt 

mål for internal consistency reliability. Cronbach’s alpha kan antage værdier mellem 0 og 1. Hulland (1999) 

argumenterer for at værdien for Cronbach’s alpha bør være over 0,70. Af bilag H fremgår det, at Cronbach’s 

alpha er over 0,70 for alle de latente variable. Da Cronbach’s alpha er et konservativt mål for realiabiliteten 

evalueres CR ligeledes. CR kan ligesom Cronbach’s alpha antage værdier mellem 0 og 1, hvor højere 

værdier indikerer et højere niveau af reliabilitet. Ifølge Hair et al. (2012) bør  værdierne være over 0,70 for 

at være tilfredsstillende. Af bilag H fremgår det, at CR for de latente variable i den konceptuelle model for 

denne afhandling alle er over grænseværdierne, da alle værdierne er over 0,80. For de latente variable i 

denne afhandling er der derved en høj grad af internal consistency reliability. 

  

Convergent validity 

Convergent validity validitet relaterer sig til, hvorvidt målevariablene inden for den samme latente variabel 

er positivt korreleret (Hair et al., 2014). Da målevariablene for en specifik latent variabel har til hensigt at 

måle denne indirekte, er det attraktivt, at målevariablene deler meget varians. Om dette er tilfældet kan 

vurderes ud fra kriteriet average variance extracted (AVE), som kan antage værdier mellem 0 og 1. AVE 

værdier på 0,50 eller højere indikerer, at den latente variabel i gennemsnit forklarer mere end halvdelen af 

variansen i målevariablene, som tilhører den specifikke latente variabel (Hair et al., 2014). For de latente 

variable i denne afhandling er værdierne for AVE højere end grænseværdien på 0,50, jf. bilag H. 
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Målevariablene inden for de enkelte latente variable er derved positivt korreleret og deler meget varians, 

hvilket betyder, at der er en høj grad af convergent validity.  

  

Discriminant validity 

Ifølge Hair et al. (2014) relaterer discriminant validity sig til, i hvilket omfang en latent variabel er forskellig 

fra de andre latente variable i modellen. discriminant validity kræver derved, at de latente variable i 

modellen adskiller sig fra hinanden og således har et unikt bidrag til modellen. Hair et al. (2012) anbefaler, 

at følgende to evalueringskriterier anvendes til at vurdere discriminant validity: Crossloadings og Fornell-

Larcker kriteriet. For at sikre discriminant validity skal de enkelte målevariable loade højest på den latente 

variable, som de har til hensigt at måle. For at vurdere om dette er tilfældet, så vurderes oversigten over 

crossloadings i bilag I. Som det fremgår af bilaget, så loader målevariablene højest på de latente variable, 

som de har til hensigt at måle. Dette indikerer, at der er høj discriminant validity. Ifølge Hair et al. (2014) er 

crossloadings et liberalt mål for discriminant validity, hvorfor Fornell-Larcker kriteriet vil evalueres, da dette 

er et mere konservativt mål for discriminant validity. Ifølge Hair et al. (2012) vurderes Fornell-Larcker 

kriteriet ud fra, hvorvidt kvadratroden af hver af de latente variables AVE er højere end dets korrelation 

med de andre latente variable. Af bilag J fremgår det, at kvadratroden af de latente variables AVE er højere 

end deres korrelation med de andre latente variable, hvorfor der vurderes at være høj discriminant validity. 

Både crossloadings og Fornell-Larcker kriteriet viser derved, at der er høj discriminant validity.  

 

Den ydre model er således vurderet på baggrund af flere forskellige evalueringskriterier med henblik på at 

klarlægge om de latente variable bygger på pålidelige og valide målevariable. På baggrund af denne 

evaluering vurderes det, at de latente variable bygger på både pålidelige og valide målevariable, hvorfor 

det findes hensigtsmæssigt at estimere den indre model i det følgende afsnit.  

 

Estimeringen af den indre model 

I det følgende vil det uddybes, hvordan den indre model estimeres, samt hvilke kriterier resultaterne af 

modellen vil blive evalueret ud fra, når resultaterne af den indre model rapporteres senere i afhandlingen.  

 

Den indre model vil ligesom den ydre model blive estimeret i SMARTPLS3 ved at anvende “PLS Consistent 

Algorithm” og derefter “Consistent PLS Bootstrapping” med henblik på at opnå konsistente resultater. Den 

endelige model, som estimeres, fremgår af figur 4 nedenfor. 
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Figur 4: Den konceptuelle model efter broad scope trust er ekskluderet 
s 

I modellen ovenfor er broad scope trust ikke inddraget, da denne variabel blev ekskluderet i estimeringen 

af den ydre model på grund af dårlige faktorloadings. Før den indre model estimeres er det desuden 

nødvendigt at tilføje de modererende effekter for risikoaversion i overensstemmelse med hypotese 10a og 

hypotese 10b. I SMARTPLS3 findes der tre metoder, hvorpå de modererende effekter kan beregnes: 

Product Indicator, Two Stage og Orthogonalization. Henseler & Chin (2010) undersøger, hvilken af disse 

metoder, som er bedst til at beregne modererende effekter. I deres konkluderende anbefaling skriver 

Henseler & Chin (2010), at ingen af metoderne er de andre overlegne på alle kriterier. Derfor bør valget af 

metode afhænge af konteksten. Alligevel giver Henseler & Chin (2010) den overordnede anbefaling, at 

Orthogonalization bør anvendes, fordi denne metode giver de mest præcise estimater og den er god til 

modeller, som skal bruges til forudsigelse. Ulempen er, at denne metode har lavere statistical power and de 

øvrige metoder (Henseler & Chin, 2010). Hvis de modererende effekter udregnet ved Orthogonalization 

viser sig ikke at være signifikante, så anbefaler Henseler & Chin (2010), at der efterprøves med Two Stage 

for at sikre, at det ikke blot skyldes, at Orthogonalization har lav statistical power. 

 

Når den indre model er estimeret, er det hensigtsmæssigt at vurdere resultaterne af modellen. I CB-SEM 

opnås estimater for parametrene ved at minimere forskellen mellem stikprøvens kovarians og det som 

forudsiges af den teoretiske model. Dette gør det muligt at bruge Goodness-og-Fit (GoF) til at evaluere 



Side 69 af 128 
 

modeller, som er fremkommet ved CB-SEM, idet GoF er baseret på forskellen mellem kovariansen i 

stikprøven og i det som forudsiges. For PLS-SEM baserede teknikker opnås estimater for de relevante 

parametre ved at maksimere de endogene variables forklarede varians. Denne forskel gør, at GoF ikke kan 

bruges til at evaluere modeller, som er estimeret med PLS-SEM. (Hair et al., 2014). Dette understreges i det 

følgende: ”In particular, the GoF is, unlike fit measures in CB-SEM, not able to seperate valid models from 

invalid ons. (…) researchers are advised not to use this measure.” (Hair et al., 2014, s. 185). I stedet for at 

anvende GoF til at vurdere modeller, som er estimeret ved PLS-SEM, anbefaler Hair et al. (2014), at disse 

modeller vurderes i henhold til, hvor godt modellen forudsiger de endogene variable. Denne vurdering bør 

ifølge Hair et al. (2014) tage udgangspunkt i følgende kriterier: R2, path coefficients, f2 og Q2. I 

overensstemmelse hermed vil det følgende afsnit uddybe de enkelte kriterier og deres grænseværdier for 

evalueringen af den indre models resultater.  

 

Kriterier for evaluering af den indre model 

Path coefficients, som ligeledes kaldes beta-værdier, er estimater for de strukturelle relationer. Værdier tæt 

på 1 indikerer en stærk positiv relation, værdier tæt på -1 indikerer en stærk negativ relation, og værdier 

tæt på 0 indikerer en svag relation. Normalt er meget lave værdier ikke signifikante, men det afhænger i 

sidste ende af standardafvigelsen, som kan beregnes vha. bootstrapping proceduren. Ud fra bootstrapping 

kan p-værdier etableres. P-værdierne angiver chancen for fejlagtigt at afvise en nulhypotese på baggrund af 

data. Et hyppigt anvendt kriterie er, at p-værdien skal være under 0,05 hvilket indikerer, at effekten er 

signifikant ud fra et 95% signifikansniveau. Ud over de enkelte relationer kan summen af de direkte og de 

indirekte effekter vurderes. Disse kaldes den totale effekt. (Hair et al., 2014). 

 

Q2 indikerer modellens prædiktive relevans, som er et mål for, hvor godt modellen forudsiger de 

observerede værdier. Q2 værdier fremkommer via blindfolding proceduren, hvor datapunkter systematisk 

udelades og de resterende datapunkter bruges til at estimere parametrene. Q2 beregnes ud fra forskellen 

på de værdier som forudsiges og de sande værdier, det vil sige, de værdier som er udeladt. Hvis værdierne 

for Q2 er højere end 0 for en bestemt reflekterende endogen variabel indikerer det modellens prædiktive 

relevans for denne variabel. (Hair et al., 2014). 

 

R2 repræsenterer mængden af forklaret varians for hver af de endogene latente variable (Hair et al., 2012). 

R2 er et udtryk for modellens prædiktive præcision (Hair et al., 2014). Den beregnes på baggrund af en 

specifik endogen variabels faktiske og forudsagte værdier (Hair et al., 2014). Hvis R2 er tæt på 0 indikerer 

den lav prædiktiv præcision, desto tættere R2 kommer på 1 desto højere er den prædiktive præcision (Hair 
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et al., 2014). Det er svært at give præcise kriterier for hvor høj R2 skal være, da det afhænger af 

undersøgelsens kontekst (Hair et al., 2012). Inden for forbrugeradfærd kan 0,2 være en høj værdi for R2, 

mens andre typer af studier forventer, at R2 er over 0,75 (Hair et al., 2014). Hair et al. (2014) foreslår at 

niveauerne 0,75, 0,5 og 0,25 kan anvendes som retningslinjer for henholdsvis høje, medium og lave værdier 

for R2.  

 

f2 er en effektstørrelse, der indikerer, hvor stor en forskel for R2 det vil have, hvis en specifik eksogen 

variabel fjernes fra modellen. Derfor kan f2 anvendes til at evaluere om en variabel har en substantiel effekt 

på de endogene variable (Hair et al., 2014). Ifølge Hair et al. (2014) indikerer værdier over 0,35 en stor 

effekt, værdier mellem 0,15 og 0,35 indikerer en medium effekt og værdier mellem 0,02 og 0,15 indikerer 

en lille effekt. 

 

Før resultaterne af den indre model vurderes på baggrund af ovenstående kriterier, så er det relevant at 

kontrollere, om der er problemer med kollinearitet i modellen. Dette skyldes, at hvis der er for høje 

niveauer af kollinearitet mellem de forudsigende variable, så kan der opstå bias i beta-værdierne (Hair et 

al., 2014). Kollinearitet kan vurderes på baggrund af variance inflation factor (VIF) (Hair et al., 2014). Af 

bilag K fremgår en tabel med VIF værdierne for modellen. I henhold til Hair et al. (2014) indikerer VIF 

værdier over 5 problemer med kollinearitet. Som det fremgår af tabellen i bilag K er alle værdierne for VIF 

væsentligt under 5. Det vil derfor anses som uproblematisk at gå videre med at evaluere resultaterne af 

den indre model i det følgende afsnit ud fra de evalueringskriterier, som er gennemgået ovenfor.  
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5. Resultater 
I dette afsnit vil resultaterne for estimeringen af den ydre model opsummeres og resultaterne for den indre 

model vil præsenteres. Resultaterne for den indre model vil blive vurderet ud fra de udvalgte 

evalueringskriterier. Afslutningsvis vil der samles op på relevansen af variablene i modellen.  

 

5.1. Den ydre model 
På baggrund af estimeringen af den ydre model i afsnit 4.4.2. blev den latente variabel broad scope trust 

ekskluderet fra modellen. For de resterende latente variable i modellen blev det på baggrund af 

faktorloadings vurderet, at der er en høj grad af indicator reliability. CR og Cronbach’s alpha viste, at der 

ligeledes er en høj grad af internal consistency reliability. På baggrund af AVE blev det vurderet, at der er en 

høj grad af convergent validity. Yderligere blev det på baggrund af crossloadings og Fornell-Larcker kriteriet 

vurderet, at der er en høj grad af discriminant validity. Modellens latente variable vurderes derfor til at 

have en høj grad af reliabilitet og validitet. På baggrund heraf er det relevant at vurdere resultaterne for 

den indre model i det følgende. 

 

5.2. Den indre model 
Nedenfor fremgår beta-værdierne for den indre model. I modellen er det angivet, om disse er signifikante 

eller ikke-signifikante. 

 
Figur 5: Den konceptuelle model med beta-værdier for samtlige hypoteser. *p < 0,05; **p < 0,01; ns = ikke signifikant 
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Af modellens resultater fremgår det, at de situationorienterede variable har en signifikant effekt på 

information privacy conerns. Perceived control har en negativ effekt på information privacy concerns (b = -

0,401, p < 0,05), mens perceived information sensitivity har en positiv effekt på information privacy 

concerns (b = 0,294, p < 0,05). Begge beta-værdier er signifikante ud fra et 95% signifikansniveau. Det er 

således muligt at bekræfte både hypotese 1 og hypotese 2. Beta-værdierne for relationerne indikerer, at 

den negative relation mellem perceived control og information privacy concerns og den positive relation 

mellem perceived information sensitivity og information privacy concerns begge har en svag til moderat 

styrke, jf. de grænseværdier som blev præsenteret i afsnit 4.4.2. Af de to situationorienterede variable er 

det perceived control, som har den største effekt på information privacy concerns. 

  

Af modellens resultater fremgår det yderligere, at det ikke er alle de personorienterede variable, som har 

en signifikant effekt på information privacy concerns. Previous online privacy invasion har en signifikant 

positiv effekt på information privacy concerns (b= 0,158, p < 0,05). Af p-værdien fremgår det, at denne 

relation er signifikant ud fra et 95% signifikansniveau. Det er således muligt at bekræfte hypotese 4. Beta-

værdien indikerer, at den positive relation mellem previous online privacy invasion og information privacy 

concerns er relativ svag. Den anden personorienterede variabel, som er neuroticisme, er ikke signifikant ud 

fra et 95% signifikansniveau. Det er således ikke muligt at bekræfte hypotese 5a. Resultaterne indikerer til 

gengæld, at neuroticisme har en signifikant positiv effekt på perceived threat (b = 0,163, p < 0,05). P-

værdien indikerer, at beta-værdien er signifikant ud fra et 95% signifikansniveau, hvilket betyder, at 

hypotese 5b bekræftes. Størrelsen på beta-værdien indikerer, at den positive relation mellem neuroticisme 

og perceived threat har en svag styrke. 

  

Det fremgår desuden af resultaterne i figur 5, at kun én af de risikoorienterede variable er signifikante. 

Perceived susceptibility har en signifikant positiv effekt på perceived threat (b = 0,77, p < 0,05). Hypotese 6 

kan således bekræftes ud fra et 95% signifikansniveau. Beta-værdien indikerer en relativ stærk positiv 

relation mellem perceived susceptibility og perceived threat. Perceived severity har derimod ikke en 

signifikant effekt på perceived threat, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte hypotese 7. 

  

Modellens resultater viser yderligere, at information privacy concerns har en signifikant negativ effekt på 

technology evaluation (b = -0,394, p < 0,05). Det er således muligt, at bekræfte hypotese 8 ud fra et 95% 

signifikansniveau. Af beta-værdien fremgår det, at der er en svag til moderat negativ sammenhæng mellem 

information privacy concerns og technology evaluation. Det er derimod ikke muligt at bekræfte hypotese 9, 
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da effekten fra perceived threat til technology evaluation ikke er signifikant ud fra et 95% signifikansniveau. 

Det fremgår ligeledes af modellen, at risikoaversion hverken modererer relationen mellem information 

privacy concerns og technology evaluation eller relationen mellem perceived threat og technology 

evaluation. Dette skyldes, at effekterne ikke er signifikante ud fra et 95% signifikansniveau. Dette gælder 

uanset om der anvendes metoden Orthogonalizing eller Two Stage (se bilag L og M). Det er således ikke 

muligt at bekræfte hverken hypotese 10a eller 10b. Resultaterne af den sidste relation i modellen viser, at 

technology evaluation har en signifikant negativ effekt på avoidance motivation (b = -0,886, p < 0,05). Det 

er således muligt at bekræfte hypotese 11 ud fra et 95% signifikansniveau. Beta-værdien indikerer, at der er 

en stærk negativ relation mellem technology evaluation og avoidance motivation. 

  

På baggrund af modellens resultater er det således muligt at bekræfte hypotese 1, hypotese 2, hypotese 4, 

hypotese 5b, hypotese 6, hypotese 8 og hypotese 11 ud fra et 95% signifikansniveau. 

  

Totale effekter 

I det foregående afsnit blev de opstillede hypoteser bekræftet eller afkræftet på baggrund af resultaterne 

for den estimerede model. Det er yderligere relevant at vurdere de totale effekter, som består af summen 

af de direkte og indirekte effekter, jf. afsnit 4.4.2. De totale effekter tager således højde for de indirekte 

effekter, som går igennem en eller flere medierende variable. Det er derved muligt at vurdere samtlige 

variables effekt på avoidance motivation. Af tabel 4 fremgår det, at variablene perceived control, perceived 

information sensitivity, information privacy concerns og technology evaluation har en signifikant total effekt 

på avoidance motivation med udgangspunkt i et 95% signifikansniveau. Baseret på et 95% signifikansniveau 

har de resterende variable ikke en signifikant total effekt på avoidance motivation. Estimaterne i tabel 4 

indikerer, at perceived control har en svag negativ effekt på avoidance motivation (b = -0,141, p < 0,05), 

mens perceived information sensitivity har en svag positiv effekt på avoidance motivation (b = 0,103, p < 

0,05). Information privacy concerns har derimod en svag til moderat positiv effekt på avoidance motivation 

(b = 0,349, p < 0,05) og har således en større effekt på avoidance motivation end perceived control og 

perceived information sensitivity. Den af de fire variable, som har den stærkeste totale effekt på avoidance 

motivation er technology evaluation, som har en stærk negativ effekt på avoidance motivation (b =-0,886, p 

< 0,05). 
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  Total effekt P-værdi 

Perceived Information Sensitivity -> Avoidance Motivation 0,103 0,035 

Moderating Information Privacy Concerns -> Avoidance Motivation 0,125 0,792 

Moderating Perceived Threat -> Avoidance Motivation -0,252 0,378 

Neuroticism -> Avoidance Motivation 0,019 0,383 

Perceived Threat -> Avoidance Motivation -0,035 0,905 

Perceived Control -> Avoidance Motivation -0,141 0,026 

Previous Online Privacy Invasion -> Avoidance Motivation 0,056 0,110 

Information Privacy Concerns -> Avoidance Motivation 0,349 0,007 

Risk Aversion -> Avoidance Motivation -0,111 0,197 

Perceived Severity -> Avoidance Motivation -0,002 0,971 

Perceived Susceptibility -> Avoidance Motivation -0,024 0,906 

Technology Evaluation -> Avoidance Motivation -0,886 0,000 
Tabel 4: Totale effekter på avoidance motivation 

De totale effekter er således med til at nuancere resultaterne i den konceptuelle model, som fremgår af 

figur 5. I henhold til opdelingen i situation-, person-, og risikoorienterede variable viser det sig, at kun de 

situationorienterede variable har en effekt på avoidance motivation. 

 

Q2 og R2 

For de endogene variable fremgår værdierne for Q2 og R2 af tabel 5. Som nævnt i afsnit 4.4.2. indikerer Q2 

modellens prædiktive relevans. Det fremgår af tabel 5, at Q2 for alle modellens endogene variable er over 0, 

hvilket indikerer at modellen har prædiktiv relevans for alle de endogene variable, jf. kriteriet fra afsnit 

4.4.2. Af afsnit 4.4.2. fremgår det yderligere, at R2 repræsenterer mængden af forklaret varians for hver af 

de endogene latente variable. Tabel 5 viser, at de højeste R2 værdier er for avoidance motivation og 

perceived threat, hvor værdierne er omkring henholdsvis 0,79 og 0,64, mens de laveste R2 værdier er for 

information privacy concerns og technology evaluation, hvor værdierne er omkring henholdsvis 0,32 og 

0,25. På baggrund af kriterierne fra afsnit 4.4.2. kan det udledes, at avoidance motivation er relativt godt 

forklaret af modellen. Perceived threat er moderat godt forklaret af modellen, mens information privacy 

concerns og technology evaluation ikke i lige så høj grad er forklaret af modellen. 
z 

z 

  R2 Q² 

Avoidance Motivation 0,785 0,604 

Perceived Threat 0,639 0,471 

Information Privacy Concerns 0,321 0,217 

Technology Evaluation 0,251 0,138 
Tabel 5: R2 og Q2 for de endogene variable i den 

konceptuelle model 

z 
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f2 

Som nævnt i afsnit 4.4.2. indikerer f2, hvor stor en effekt det vil have for R2, hvis en specifik variabel fjernes 

fra modellen. Af afsnittet fremgår det, at værdier over 0,35 indikerer en stor effekt, 0,15-0,35 indikerer en 

medium effekt og 0,02-0,15 indikerer en lille effekt. Denne effektstørrelse indikerer således om en variabel 

har en substantiel effekt på en specifik endogen variabel. Effektstørrelserne fremgår af tabel 6 nedenfor.  

a 

 f2 

Effekt under laveste grænseværdien:  

Perceived Severity -> Perceived Threat 0,01 

Neuroticism -> Information Privacy Concerns 0,016 

Perceived Threat -> Technology Evaluation 0,016 

Lille effekt:  

Previous Online Privacy Invasion -> Information Privacy Concerns 0,042 

Moderating Information Privacy Concerns -> Technology Evaluation 0,045 

Moderating Perceived Threat -> Technology Evaluation 0,072 

Neuroticism -> Perceived Threat 0,085 

Perceived Information Sensitivity -> Information Privacy Concerns 0,125 

Information Privacy Concerns -> Technology Evaluation 0,133 

Moderat effekt:  

Perceived Control -> Information Privacy Concerns 0,233 

Stor effekt:  

Perceived Susceptibility -> Perceived Threat 1,192 

Technology Evaluation -> Avoidance Motivation 3,894 

Tabel 6: f2 for relationerne i den konceptuelle model (broad scope trust ekskluderet) 

z 

Af tabel 6 fremgår det, at f2 er under grænseværdien på 0,02 for tre af relationerne i modellen. Disse 

resultater indikerer således, at neuroticisme ikke bidrager til R2 for information privacy concerns, at 

perceived severity ikke bidrager til R2 for perceived threat og at perceived threat ikke bidrager til R2 for 

technology evaluation. 

  

Af tabel 6 fremgår det yderligere, at f2 er over grænseværdien på 0,02, men under 0,15 for seks af 

relationerne i modellen. Dette indikerer en lille effekt. Disse resultater indikerer derved, at perceived 

information sensitivity har en lille effekt på R2 for information privacy concerns, at previous privacy invasion 

har en lille effekt på R2 for information privacy concerns, at neuroticisme har en lille effekt på R2 for 

perceived threat og at risk aversion, som moderator for relationen mellem henholdsvis information privacy 

concerns og technology evaluation samt perceived threat og technology evaluation, har en lille effekt på R2 

for technology evaluation. 
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For relationen mellem perceived control og information privacy concerns fremgår det af tabel 6, at f2 

indikerer en moderat effekt, da effektstørrelsen er under 0,35. Disse resultater indikerer således, at 

perceived control har en moderat effekt på R2 for information privacy concerns. Af tabel 6 fremgår det 

yderligere, at relationerne mellem perceived susceptibility og perceived threat samt technology evaluation 

og avoidance motivation har effektstørrelser over 0,35. Dette indikerer, at perceived susceptibility har en 

forholdsvis stor effekt på R2 for perceived threat og at technology evaluation har en forholdsvis stor effekt 

på R2 for avoidance motivation. 

  

Overordnet set indikerer ovenstående resultater, at det for forklaringen af de endogene variable vil have en 

relativ stor betydning, hvis variablene perceived control, susceptibility eller technology evaluation fjernes 

fra modellen. Det vil have en relativ mindre betydning for forklaringen af de endogene variable, hvis nogle 

af de resterende variable i modellen fjernes. 

 

Opsamling 

På baggrund af ovenstående resultater er det muligt at identificere de variable, som har størst relevans og 

effekt. 

 

Resultaterne indikerer, at technology evaluation er en yderst relevant endogen variabel i modellen. Både 

beta-værdierne i figur 5 og de totale effekter i tabel 4 indikerer, at technology evaluation er den variabel, 

som har den største effekt på avoidance motivation. Herudover indikerer Q2 for technology evaluation, at 

denne variabel har prædiktiv relevans. Desuden indikerer f2, at technology evaluation har en substantiel 

effekt på avoidance motivation. 

 

Resultaterne viser desuden, at information privacy concerns er en relevant endogen variabel i modellen. 

Beta-værdien for relationen mellem information privacy concerns og technology evaluation indikerer, at 

privacy concerns har en moderat effekt på technology evaluation. Dog viser f2, at information privacy 

concerns har en lille effekt på mængden af forklaret varians for technology evaluation. Af de totale effekter 

fremgår det, at information privacy concerns har en signifikant total effekt på avoidance motivation. Q2 

indikerer, at variablen har prædiktiv relevans. 

 

Yderligere indikerer resultaterne, at de situationorienterede variable, perceived control og perceived 

information sensitivity, er forholdsvis relevante eksogene variable i modellen. Begge variable har en 

moderat til lav effekt på information privacy concerns og af de totale effekter fremgår det, at begge 
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variable har en signifikant total effekt på avoidance motivation. Desuden indikerer f2, at perceived control 

har en moderat effekt på mængden af forklaret varians for information privacy concerns, hvorimod 

perceived information sensitivity har en lille effekt på mængden af forklaret varians for information privacy 

concerns. 

  

Modellens resterende eksogene og endogene variable er mindre relevante, da signifikansen og relevansen 

for disse variable vurderes til at være relativ lav på baggrund af evalueringen af de udvalgte kriterier. 
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6. Diskussion 
I det følgende vil de teoretiske implikationer for resultaterne af denne afhandling præsenteres. 

Efterfølgende vil de praktiske implikationer for virksomheder, privatpersoner og samfundet fremlægges. 

Afslutningsvist vil undersøgelsens begrænsninger og muligheder for fremtid research diskuteres. 

 

6.1. Teoretiske implikationer 
Resultaterne af denne afhandling bidrager på flere forskellige måder til den eksisterende litteratur. Der vil i 

det kommende afsnit fokuseres på tre hovedområder: (1) ny viden inden for IoT, (2) viden om hvordan 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse adskiller sig fra hinanden og (3) viden om negative 

reaktioner fra forbrugerne. Afslutningsvist vil øvrige mindre bidrag nævnes. 

 

IoT og det usynlige internet 

Denne afhandling bidrager først og fremmest med ny viden til litteraturen inden for IoT. Teknologien er 

fortsat forholdsvis ny og akademisk er området fortsat uudforsket (Mani & Chouck, 2018; Bstieler et al., 

2018). Selvom både perceived threat og information privacy concerns er undersøgt i andre studier, er denne 

afhandling blandt de første til at undersøge det i henhold til IoT. Studier lavet i henhold til andre 

teknologier kan ikke nødvendigvis generaliseres til at gælde IoT, hvorfor dette er et væsentligt bidrag. 

Eksempelvis skriver Smith et al. (2011), at der blandt forskere er uenighed om i hvilken grad resultater fra 

studier om information privacy concerns kan generaliseres fra en kontekst til en anden kontekst. På 

baggrund heraf kan det anfægtes, om det er rimeligt at generalisere resultater fra studier om andre typer IT 

til ligeledes at gælde IoT. Et væsentligt argument for dette er, at IoT, som tidligere nævnt, tilhører det 

såkaldt ”usynlige internet” (Cellary & Rykowski, 2018). Det usynlige internet er forskelligt fra det synlige 

internet på en væsentlig måde, idet det usynlige internet skaber uopmærksomme brugere, der ikke 

nødvendigvis er opmærksomme på den konstante monitorering, som foregår (Cellary & Rykowski, 2018). Af 

denne grund er det meget muligt, at brugernes overvejelser om privatliv og IT-sikkerhed er markant 

anderledes på det usynlige internet end på det synlige internet. Denne afhandling bidrager derved til den 

begrænsede litteratur inden for privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed i en IoT-kontekst og er således med 

til at nuancere den eksisterende viden inden for privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed generelt. 

 

Denne afhandling bidrager til den eksisterende litteratur inden for IoT ved at undersøge udvalgte 

personorienterede, situationorienterede og risikoorienterede variable, som forud for denne afhandling ikke 

lader til at være undersøgt i en IoT-kontekst. Inden for en IoT-kontekst, kan det på baggrund af denne 

undersøgelse udledes, at previous online privacy invasion, perceived information sensitivity og perceived 
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control alle har en signifikant påvirkning på information privacy concerns. Som beskrevet i afsnit 3. stemmer 

dette overens med, hvad man kunne forvente ud fra tidligere undersøgelser foretaget i andre kontekster. I 

afsnit 5.2. er det desuden vist, at neuroticisme og perceived susceptibility har en signifikant effekt på 

perceived threat. Dette var ligeledes forventet på baggrund af eksisterende litteratur. Dette studie bidrager 

derved til den eksisterende litteratur om IoT ved at undersøge om relationer, som gør sig gældende inden 

for andre kontekster, ligeledes gælder i en IoT-kontekst. Mod forventning har perceived severity ikke en 

signifikant effekt på perceived threat i denne undersøgelse. Det må ligeledes afvises, at neuroticisme har en 

signifikant effekt på information privacy concerns, hvilket ellers var forventet på baggrund af eksisterende 

studier. En årsag til disse resultater kan være, at konteksten for undersøgelsen er anderledes i forhold til de 

studier, hvor begreberne tidligere er anvendt. 

   

Privatliv og IT-sikkerhed 

Af den eksisterende litteratur fremgår det ikke endeligt, hvordan der bør skelnes mellem privatliv og IT-

sikkerhed (Smith et al., 2011). I litteraturen inden for IT behandler adskillige studier enten 

privatlivsbekymringer eller IT-sikkerhed (se eksempelvis Malhotra et al., 2004; Ortiz et al., 2018; Smith et 

al., 1996; Liang & Xue, 2009; Chen & Zahedi, 2016). Blot enkelte studier er fundet, hvor både 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed behandles inden for samme studie (se eksempelvis Breward et al. 

2018; Pavlou et al., 2007). Disse studier forsøger at adskille privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed, men 

deres definitioner på begreberne adskiller sig ikke markant fra hinanden, hvorfor forskellene på de to 

begreber forbliver uklar. I forlængelse heraf er der fundet flere studier, som ligeledes undersøger 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhed inden for samme studie, men som ikke skelner mellem de to 

begreber (Zhou & Piramuthu, 2015; Yang et al.; 2018). Eksempelvis anvender Yang et al. (2018) begrebet 

”security/privacy risk”, som de definerer på følgende måde: ”(…) users fear that their personal data will be 

leaked or that their smart home systems will be hacked by criminals” (Yang et al., 2018, s. 74). Den 

manglende skelnen mellem de to begreber gør det således svært at nuancere resultaterne, da det ikke er 

muligt at sige noget specifikt om hverken privatlivsbekymringer eller IT-sikkerhed. Ifølge Lowry et al (2017) 

og Bstieler et al. (2018) bør privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse have adskilte definitioner, så 

begge begreber kan gøres til genstand for analyse, da dette vil give mere værdifulde indsigter. Forud for 

denne afhandling er der ikke fundet nogle studier, som netop afdækker privatlivsbekymringer og IT-

sikkerhedsopfattelse inden for samme studie, hvor definitionerne adskiller sig mærkbart fra hinanden. 

Denne afhandling er derved med til at udfylde denne mangel i litteraturen ved at undersøge både 

privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse inden for samme studie, hvor begreberne er definitivt 

forskellige fra hinanden.    
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På baggrund af at der i denne afhandling skelnes mellem privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse 

er det muligt at vurdere den relative betydning af disse variable. Resultaterne af denne afhandlings 

undersøgelse viser, at information privacy concerns har en signifikant negativ effekt på technology 

evaluation, som ligeledes har en signifikant negativ effekt på avoidance motivation. Dette betyder, at desto 

mere forbrugerne bekymrer sig omkring deres privatliv, desto mindre positivt vil de evaluere IoT-produkter, 

hvilket resulterer i at de vil være mere motiverede til at undgå at anvende disse produkter. Dette 

underbygges af de totale effekter (se tabel 4 i afsnit 5.2.). Her fremgår det, at information privacy concerns 

har en positiv effekt på avoidance motivation, hvilket betyder, at desto mere forbrugerne bekymrer sig om 

deres privatliv, desto mere motiverede vil de være til at undgå at anvende IoT-produkter. Disse resultater 

stemmer i høj grad overens med eksisterende litteratur. 

 

Resultaterne af denne afhandling viser til gengæld, at perceived threat ikke har en signifikant effekt på 

technology evaluation og derfor heller ikke en effekt på avoidance motivation. Dette betyder, at 

forbrugernes IT-sikkerhedsopfattelse ikke påvirker evalueringen af IoT-produkter og at den IT-

sikkerhedsopfattelse heller ikke har en effekt på om de er motiverede til at undgå at anvende IoT-

produkter. Af bilag M fremgår p-værdierne for disse relationer. De høje p-værdier indikerer, at relationerne 

er langt fra at være signifikante. Disse resultater stemmer ikke overens med den eksisterende litteratur. 

Bstieler et al. (2018) argumenterer for, at IT-sikkerhed er en af de vigtigste årsager til at udbredelsen af IoT 

hæmmes. Mere specifikt viser Yang et al. (2018), at opfattet IT-sikkerhedsrisiko har en negativ indvirkning 

på forbrugernes attitude i forhold til brugen af IoT-produkter. Ligeledes finder Mani & Chouck (2018) frem 

til, at desto højere forbrugerne opfatter en sikkerhedsrisiko, desto mere negativ er deres attitude over for 

IoT-produkter. Det gælder dog for Yang et al. (2018), at de ikke undersøger IT-sikkerhedsopfattelse og 

privatlivsbekymringer som adskilte begreber. Dette er utilstrækkeligt, da denne afhandling viser, at der er 

forskel på IT-sikkerhedsopfattelse og privatlivsbekymringer samt forskel på den måde, hvorpå de influerer 

technology evaluation og avoidance motivation. Mani & Chouck (2018) inddrager kun IT-sikkerhedsrisiko i 

deres model og ikke privatlivsbekymringer. Dette er ligeledes utilstrækkeligt, da de derfor ikke kan se den 

relative betydning af IT-sikkerhedsopfattelse i forhold til privatlivsbekymringer. 

 

Betydningen af at inddrage både IT-sikkerhedsopfattelse og privatlivsbekymringer, som særskilte variable, 

bliver yderligere tydeliggjort, hvis information privacy concerns fra modellen fjernes i PLS-analysen. Når 

information privacy concerns fjernes fra den konceptuelle model i denne afhandling, så går perceived threat 

fra ikke at have en signifikant indvirkning på technology evaluation til, at denne negative påvirkning bliver 
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signifikant (se bilag N). Ved at fjerne den egentlige forklarende variabel, information privacy concerns, 

bliver der frigjort varians, som perceived threat kan forklare og denne variabel bliver derfor signifikant. Det 

ændrer dog ikke ved det faktum, at perceived threat udgør en underlegen forklaring, som hvis udfordret af 

bedre forklarende variable ikke er stærk nok til at være signifikant. Når studier undersøger betydningen af 

forbrugernes opfattelse af IT-sikkerhedsrisiko alene, som Mani & Chouck (2018) eksempelvis gør, udelades 

derfor en relevant del af den egentlige forklaring. Denne afhandling bidrager derfor til den eksisterende 

litteratur ved at vise, at privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse kan differentieres som to 

særskilte variable med vidt forskellige adfærdsmæssige påvirkning. Så vidt vides er denne undersøgelse den 

første til at etablere dette. 

 

Negative reaktioner fra forbrugerne 

Som nævnt i afsnit 2.1. er litteraturen indenfor teknologiske innovationer ofte fokuseret på accept og 

adoption. Der er således flere studier, som undersøger, hvordan specifikke variable driver udbredelsen af 

teknologiske innovationer fremfor, hvordan specifikke variable kan drive negative reaktioner fra 

forbrugerne såsom modstand, motivation til at undgå produktet og andre reaktioner, der kan lede til, at 

brugerne afviser de nye innovationer. Dette studie bidrager derved til den begrænsede eksisterende 

litteratur om negative reaktioner fra forbrugerne. Med udgangspunkt i dette perspektiv opnås indsigt i en 

af de dominerende årsager til at innovationer aldrig får succes (Heidenreich & Kraemer, 2016; Ram & 

Sheth, 1989). Man kan være skeptisk overfor, hvorvidt dette reelt bidrager med ny viden, idet nogen måske 

anser accept og adoption som værende det modsatte af modstand og avoidance motivation. Det kan 

således fremstå som to sider af samme sag. Man kan derved argumentere for at et studie, der konkluderer, 

at forbrugerne har avoidance motivation, lige så godt kunne have fundet frem til at de ikke har til hensigt at 

adoptere. Flere kilder peger dog på, at studier om negative reaktioner fra forbrugerne giver grundlæggende 

forskellige indsigter end studier om accept og adoption (Mani & Chouck, 2018; Kleijnen et al. 2009). Denne 

forskel underbygges af det faktum, at approach og avoidance er biologisk særskilt i hjernen, har forskellige 

adfærdsmæssige og attitudemæssige konsekvenser og har en lang teoretisk tradition for at blive behandlet 

som grundlæggende forskellige motivationer, som vist i afsnit 2.2. Studier, som fokuserer på henholdsvis et 

positivt og negativt udfald, belyser således forskellige facetter af forbrugeradfærd, da de har til hensigt at 

undersøge noget forskelligt. Denne afhandling bidrager således til den begrænsede andel af litteratur, som 

fokuserer på negative reaktioner fra forbrugerne i forbindelse med udbredelsen af teknologiske 

innovationer. 
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De negative reaktioner fra brugerne er i denne undersøgelse målt ved begrebet avoidance motivation. 

Forud for denne afhandling er der ikke fundet nogle studier, som anvender avoidance motivation i en IoT-

kontekst. Begrebet er dog anvendt i studier inden for IT-sikkerhedstrusler, som eksempelvis virusser og 

andre former for hacking. Denne afhandling bidrager derved til litteraturen ved at sætte begrebet i en ny 

kontekst. 

  

Denne afhandling bidrager desuden til den eksisterende litteratur om IoT ved at vise, hvilke variable der er 

afgørende for avoidance motivation. Blandt de situation-, person- og risikoorienterede variable indikerer 

resultaterne for denne afhandling, at det kun er de situationorienterede variable, der indirekte har en 

effekt på avoidance motivation. Det kan på baggrund heraf forventes, at det er karakteristika ved 

situationen og den måde forbrugeren anser situationen, som er afgørende for deres motivation til at undgå 

IoT-produkter. Det er således ikke karakteristika ved selve forbrugeren eller den opfattede risiko, som har 

indflydelse på forbrugerens motivation for at undgå IoT-produkter. Det er dog muligt, at der findes 

personorienterede variable, som har en indflydelse på avoidance motivation, da denne undersøgelse kun 

tager udgangspunkt i to variable. Det samme gælder for de situationorienterede variable, hvor det ligeledes 

kun er to variable, som indgår i den statistiske analyse. Det kan derfor forventes, at der findes andre 

situationorienterede variable, som kan have indflydelse på, hvorvidt forbrugerne er motiveret til at undgå, 

at anvende IoT-produkter. Dette kan eksempelvis være broad scope trust, som desværre måtte ekskluderes 

fra modellen i denne afhandling pga. manglende reliabilitet og validitet.  

 

Som nævnt i afsnit 3. behandler Ng & Wakenshaw (2017) relevansen af at skelne mellem person-, situation- 

og risikoorienterede variable. Det har imidlertid i forbindelse med denne afhandling ikke været muligt at 

finde litteratur, der empirisk anvender denne skelnen og som viser, hvordan denne skelnen relaterer sig til 

avoidance motivation. Dette studie bidrager derved til den eksisterende litteratur ved at belyse relevansen 

af denne skelnen  

 

Mindre teoretisk bidrag 

Denne afhandling bidrager desuden til den eksisterende litteratur gennem flere mindre bidrag. Forud for 

denne afhandling har det ikke været muligt at finde nogle studier, der undersøger risikoaversion som en 

modererende variabel i henhold til de variable, som undersøges i denne afhandling. Denne undersøgelse 

bidrager derved til litteraturen ved at anvende risikoaversion som en moderator. Resultaterne af 

undersøgelsen viser dog, at moderatoren risikoaversion ikke er signifikant. Resultaterne af denne 
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undersøgelse viser således, at risikoaversion hverken modererer forholdet mellem perceived threat og 

technology evaluation eller information privacy concerns og technology evaluation. 

  

I denne afhandling undersøges påvirkningen af perceived susceptibility og perceived serverity på perceived 

threat. Dette er inspireret af teorien TTAT. Der er indtil videre relativt få empiriske studier om TTAT, jf. 

afsnit 2.2. Denne afhandling bidrager derfor til, at denne del af teorien bliver testet empirisk. Resultaterne 

af denne afhandling stemmer ikke overens med den eksisterende litteratur. Undersøgelsen i denne 

afhandling viser, at susceptibility har en signifikant effekt på perceived threat, men at perceived severity 

ikke har signifikant effekt på perceived threat. Disse resultater udfordrer således den eksisterende litteratur 

om TTAT. Som nævnt i afsnit 2.3.2. leder det til en misforstået trusselsopfattelse, hvis kun én af disse to 

variable inddrages. Når kun perceived susceptibility er signifikant betyder det således, at forbrugerne kun 

tænker på sandsynligheden for, at ondsindet IT vil ramme dem på en negativ måde. De tager således ikke i 

betragtning, hvor alvorlige konsekvenserne af et IT-sikkerhedsangreb vil være, som er målt ved perceived 

severity. Forbrugerne har således et ufuldstændigt billede af den sikkerhedstrussel, som IoT indebærer. 

Dette er interessant, da IoT kan lede til mere alvorlige IT-sikkerhedsangreb end dem forbrugerne kender til 

fra før IoT, som beskrevet i afsnit 2.1. og 2.3.2. Nærværende afhandling viser derfor, at forbrugerne ikke 

tager i betragtning, at IoT indebærer alvorligere potentielle konsekvenser ved et IT-sikkerhedsangreb. 

  

Desuden tager denne afhandling udgangspunkt i en privat kontekst frem for en organisatorisk kontekst. 

Resultaterne af denne afhandling bidrager derved til den eksisterende litteratur om IT anvendt i en privat 

kontekst. Når det kommer til IT-sikkerhed fokuserer store dele af litteraturen på en organisatorisk kontekst 

(Anderson & Agerwal, 2010), hvorfor der generelt er mindre viden om IT-sikkerhed i en privat kontekst. 

Inden for de seneste år har IT-sikkerhed i en privat kontekst dog fået større opmærksomhed i litteraturen 

(Steinbart et al., 2016). Denne afhandlinger bidrager således til nuanceringen af denne viden inden for IT-

sikkerhed i en privat kontekst. 

  

6.2. Praktiske implikationer 
Resultaterne af denne undersøgelse leder til en række praktiske implikationer. Disse praktiske implikationer 

vil udfoldes i de følgende afsnit. På baggrund af afsnit 5.2. vil det diskuteres om privatlivsbekymringer og IT-

sikkerhedsopfattelse har potentiale til at bremse den forventede udbredelse af IoT. Herefter vil de 

praktiske implikationer for virksomheder udledes. Endeligt vil det vurderes, hvilke praktiske implikationer 

undersøgelsen har for både privatpersoner og for samfundet som helhed. 
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Udbredelsen af IoT 

Som beskrevet i indledningen kan det have stor betydning for privatpersoner, virksomheder og samfundet 

generelt, hvis udbredelsen af IoT hæmmes. Dette skyldes, at udbredelsen af IoT kan medbringe værdi for 

alle parter: ”An era of IoT that could thrive on fair digital market exchanges between consumers and firms, 

stimulating innovation, new jobs, and businesses, would rapidly be snuffed out if individuals withdraw their 

involvement out of fear, or obscure their own data in protest.” (Ng & Wakenshaw, 2017, s. 13). Som 

beskrevet i introduktionen kan privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse forventes at få indflydelse 

på, hvorvidt udbredelsen af IoT hæmmes.  

  

For at forstå, hvor stor en indflydelse privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse har på avoidance 

motivation, er det relevant at se, i hvor høj grad den konceptuelle model forklarer avoidance motivation.  I 

afsnit 5.2. fremgår det, at modellen i høj grad forklarer avoidance motivation, da R2 er 0,785. Før det på 

denne baggrund konkluderes, at privatlivsbekymringer og IT-sikkerhedsopfattelse har afgørende betydning 

for om forbrugerne vil undgå IoT, skal det dog bemærkes, at den variabel, som har størst påvirkning på 

avoidance motivation, er technology evaluation, jf. figur 5 i afsnit 5.2. Det er således forbrugernes samlede 

evaluering af et IoT-produkt, som har størst indflydelse på om de vil undgå at bruge produktet. 

Udbredelsen af IoT-produkter er derfor først og fremmest afhængig af, om der bliver udviklet produkter, 

som forbrugerne vurderer positivt. Hermed ikke sagt at privatlivsbekymringer ikke har en betydning. Som 

det fremgår af afsnit 5.2. har information privacy concerns en signifikant negativ påvirkning på technology 

evaluation. Beta-værdien for denne relation viser en moderat høj påvirkning. Derudover viser de totale 

effekter (se tabel 4 i afsnit 5.2.), at information privacy concerns, med technology evaluation som mediator, 

har en svag til moderat positiv påvirkning på avoidance motivation. Det kan således udledes, at for nogle 

forbrugere vil privatlivsbekymringer være en vigtig årsag til, at de vil undgå at anvende IoT-produkter. 

Privatlivsbekymringer er derfor en barriere for udbredelsen af IoT, men det er ikke det mest afgørende 

parameter, idet technology evaluation har en langt større betydning. Undersøgelsen viser til gengæld, at IT-

sikkerhedsopfattelse ikke har en signifikant effekt på hverken technology evaluation eller avoidance 

motivation. Forbrugernes IT-sikkerhedsopfattelse kan derfor ikke forventes at bidrage til, at udbredelsen af 

IoT bliver sænket. 

  

Praktiske implikationer for virksomheder 

På baggrund af en række empiriske studier viser Castellion & Markham (2013), at omkring 40% af nye 

produkter mislykkes. Det vil sige, at cirka 40% af nyudviklede produkter aldrig bliver succesfuldt etableret 

på markedet og at ledelsen som konsekvens heraf dropper produktet (Castellion & Markham, 2013). Hvis et 
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produkt mislykkes, vil investeringerne i produktet gå tabt og det har således en økonomisk konsekvens for 

den virksomhed, som har udviklet produktet. Det er derfor i virksomhedernes interesse at sikre, at de 

produkter, som de udvikler, får succes på markedet. Ved at studere avoidance motivation opnås der indsigt 

i, hvad der motiverer forbrugerne til at undgå at bruge et IoT-produkt. Dette er interessant, da det har vist 

sig, at forbrugernes modstand overfor et produkt er en signifikant årsag til, at nye produkter mislykkes 

(Heidenreich & Kraemer, 2016). Resultaterne af denne afhandling kan således vise hvilke tiltag, der kan 

reducere forbrugernes avoidance motivation, hvilket kan øge virksomhedernes succesrate med nye 

produkter og derved sikre en økonomisk gevinst for producenterne af nye produkter. På baggrund af 

resultaterne af denne undersøgelse vil det derfor uddybes, hvilke tiltag der kan forventes at reducere 

forbrugernes avoidance motivation. Dette vil gøres med udgangspunkt i de variable, som har en signifikant 

indflydelse på avoidance motivation: Information sensitivity, perceived control og information privacy 

concerns. Den praktiske implikation af, at perceived threat ikke har en signifikant effekt vil ligeledes 

uddybes. 

  

Af de totale effekter (se afsnit 5.2., tabel 4) fremgår det, at perceived information sensitivity har en positiv 

signifikant effekt på avoidance motivation. Det vil sige, at desto mere sensitivt forbrugeren opfatter, at den 

information, de skal afgive, er, desto mere vil forbrugeren være motiveret til at undgå at bruge det produkt, 

der kræver at de skal afgive denne information. For at mindske denne årsag til avoidance motivation kan en 

udbyder af et IoT-produkt foretage en lang række initiativer. Indledende kan virksomheden overveje om 

personfølsomme oplysninger som navn, adresse, e-mail og alder er nødvendige at indsamle. Hvis det ikke 

er, kan producenten enten undlade at spørge om disse oplysninger, når produktet registreres eller gøre det 

frivilligt at udfylde disse oplysninger. For IoT-produkter vil den information, som forbrugeren afgiver ikke 

blot være den, som de selv udfylder: IoT-produkter har, som tidligere nævnt, indbyggede sensorer til 

løbende at opfange information og er forbundet til internettet, så denne information kan videresendes 

(Cellary & Rykowski, 2018). Hvilken information IoT-produktet opfanger vil naturligvis afhænge af typen af 

produkt. Eksempelvis vil det være relevant for et vindue, som automatisk åbner, når luftkvaliteten er dårlig 

at indsamle information om Co2, luftfugtighed og temperatur. For et intelligent fitnessur vil det derimod 

være relevant at indsamle information om brugerens puls, tempo, fysisk aktivitet gennem dagen og 

søvnrytme. For det fiktive produkt FindMe fra spørgeskemaet til denne afhandling er det relevant at 

indsamle information om, hvilke ting brugeren har i sit hjem, og hvor de er placeret. For at disse produkter 

kan yde den ønskede funktion, er produkterne nødt til at indsamle denne information. Noget af denne 

information kan dog opfattes af brugerne som sensitivt. I denne undersøgelse kom det eksempelvis frem at 

19% af respondenterne anså information om deres ejendele i deres hjem som meget personfølsomt (se 
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bilag O6). Det kom ligeledes frem, at 34% anså information om deres adfærd i deres hjem som meget 

personfølsomt (se bilag O6). Produktet FindMe og udbyderne af produktet ville uundgåeligt have 

information om de ting brugerne har i deres hjem, samt hvornår og hvor hyppigt de bruger disse ting. Et 

IoT-produkt, hvis funktionalitet afhænger af at indsamle information, som kan karakteriseres som sensitivt, 

vil derfor risikere at folk undgår produktet af denne grund. Fra et markedsføringsperspektiv er det derfor 

relevant at forsøge at modificere brugernes opfattelse af, hvor sensitivt denne information er. Alternativt 

kan det efterstræbes, at forbrugerne ikke bliver alt for opmærksomme på, at produktet indsamler alt denne 

information. Det ligger udenfor denne afhandlings grundlag at specificere, hvordan dette konkret skal 

gøres, men der findes litteratur, som undersøger hvordan eksempelvis framing påvirker forbrugeren. F.eks. 

uddyber Jain et al. (2009), hvordan positiv og negativ framing hænger sammen med approach og avoidance 

motivation. 

  

Som det fremgik af afsnit 5.2.har perceived control ligeledes en signifikant effekt på avoidance motivation 

(se tabel 4 i afsnit 5.2.). Perceived control handler om i hvilket omfang forbrugeren føler, at han eller hun 

har indflydelse på sine personlige informationer, som en anden entitet er i besiddelse af. For at undgå 

perceived control bliver en årsag til at forbrugerne undgår et IoT-produkt, er det derfor vigtigt at give 

forbrugerne en følelse af kontrol. Udbyderne af IoT-produkter kan derfor indføre foranstaltninger, som 

giver forbrugerne denne følelse af kontrol. Det ligger udenfor denne afhandlings omfang at undersøge 

hvilke foranstaltninger, som har denne effekt. Man kan dog forestille sig flere funktioner, som kan give 

forbrugeren en følelse af kontrol: (1) Hvis det er let af få sin data slettet hos virksomheden. (2) Hvis 

virksomheden har tydelige regler for opbevaring af personlig information. (3) Hvis brugeren nemt kan få 

adgang til at se, hvilken information virksomheden ligger inde med. (4) Hvis brugeren kan fravælge og 

tilvælge hvilken information, virksomheden har adgang til og må opbevare. Dette skal dog afvejes med 

virksomhedens behov for at opbevare og bruge denne information for, at produktet fungerer optimalt. 

  

Af afsnit 5.2. fremgår det, at information privacy concerns har en moderat effekt på avoidance motivation 

(se tabel 4 i afsnit 5.2.). Udbydere af IoT-produkter bør derfor adressere disse bekymringer. Da information 

privacy concerns drejer sig om forbrugernes opfattelse af udbydernes manglende evne eller manglende 

villighed til at beskytte brugernes personlige oplysninger, kan udbydere af IoT-produkter forsøge at 

kommunikere, at de er i stand til og har interesse i at beskytte brugerens personlige oplysninger. Derudover 

kan information privacy concerns mindskes ved at adressere perceived information sensitivity og perceived 

control, da effekten fra både perceived information sensitivity og perceived control på avoidance motivation 

er medieret af information privacy concerns. I henhold til privacy calculus og privacy paradox, som er 
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præsenteret i afsnit 2.3.1., kan det dog diskuteres om information privacy concerns har så stor en 

indflydelse på avoidance motivation, som resultaterne af denne undersøgelse antyder. Som beskrevet i 

afsnit 2.3.1. vil personer ifølge privacy calculus foretage en afvejning af de fordele og ulemper de kan 

opleve ved at afgive personlig information. Teorien forudsætter dermed, at personer er i stand til rationelt 

at afveje situationen og på denne baggrund træffe en beslutning og eksekvere denne beslutning. Denne 

måde at anse information privacy concerns på, har indirekte ligget til grund for den konceptuelle model i 

denne afhandling; det antages at forbrugerne er i stand til rationelt at forstå deres behov for privatliv og at 

de på denne baggrund kan eksekvere en handling i overensstemmelse med dette behov. I modsætning 

hertil viser privacy paradox, at selvom individer siger de prioriterer privatliv højt, så afspejler deres 

handlinger ikke dette, jf. afsnit 2.3.1. Med udgangspunkt i privacy paradox kan det således betvivles om 

resultaterne af denne undersøgelse holder stik, eller om et eksperiment vil vise, at information privacy 

concerns har en lavere indflydelse på avoidance motivation end denne undersøgelse viser. I så fald betyder 

det, at det ikke er lige så vigtigt for udbydere af IoT-produkter at adressere disse bekymringer. 

  

I modsætning til resultaterne for information privacy concerns, viste perceived threat sig ikke at have en 

signifikant effekt på technology evaluation eller avoidance motivation. Dette kan skyldes, at forbrugerne 

ikke opfanger, at der eksisterer en sikkerhedstrussel, når de bruger et IoT-produkt. Uanset årsagen betyder 

det, at udbyderne af IoT-produkter ikke behøver lægge penge og tid i at mindske perceived threat. De 

penge og den tid er i hvert fald, ifølge resultaterne af denne undersøgelse, givet bedre ud ved at adressere 

information privacy concerns. Det skal dog nævnes, at andre undersøgelser har fundet en signifikant 

sammenhæng mellem avoidance motivation og perceived threat (Chen & Zahedi, 2016; Liang & Xue, 2010). 

Disse studier undersøger dog perceived threat isoleret og er derfor ikke sigende for den relative betydning 

mellem information privacy concerns og perceived threat. Desuden er disse undersøgelser ikke foretaget i 

en IoT-kontekst. På baggrund af denne undersøgelse står det således klart, at selv hvis perceived threat har 

en indflydelse på, hvorvidt forbrugere vil undgå at bruge et IoT-produkt, så vil det ikke have en lige så stor 

indflydelse som information privacy concerns. I det omfang en virksomhed alligevel ønsker at mindske 

forbrugernes perceived threat, viser denne undersøgelse, at dette bedst gøres ved at adressere perceived 

susceptibility. Det er derfor ved at adressere, hvor sandsynligt brugerne opfatter et sikkerhedsangreb for at 

være, at en virksomhed kan mindske forbrugernes perceived threat. Hvis virksomhederne blot adresserer 

forbrugernes opfattelse af omfanget af konsekvenserne ved et angreb (perceived severity) vil det have langt 

mindre effektivt, hvis det overhovedet vil have en effekt. I anvendelse af disse resultater i praksis er det 

desuden essentielt at bemærke, at resultaterne intet siger om, hvordan forbrugerne vil reagere, hvis der 

skete et egentligt sikkerhedsbrud. Resultaterne viser blot, at perceived threat tilsyneladende ikke er et 
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problem forud for brug. Det er således muligt at forestille sig, at selvom forbrugerne ikke er opmærksomme 

på IT-sikkerhed, når de overvejer at anvende et IoT-produkt, så vil det være et stort problem for 

virksomhederne, hvis et sikkerhedsangreb finder sted. Afhængig af størrelsen og konsekvenserne af et 

sådant angreb, kan det potentielt have store konsekvenser for udbyderne af de ansvarlige produkter og for 

andre udbydere af lignende produkter. 

  

Som afslutning på denne udredning af de praktiske implikationer for virksomheder er der én yderligere 

pointe at fremhæve. Som nævnt har de situationorienterede variable (perceived information sensitivity og 

perceived control) vist sig at have en signifikant effekt på avoidance motivation, mens de personorienterede 

variable (neurotisicme og previous privacy invasion) har vist sig ikke at have en signifikant effekt på 

avoidance motivation (se tabel 4 i afsnit 5.2.). Det er ikke muligt at sige om dette er et generelt forhold. Det 

vides derfor ikke om andre personorienterede variable, som ikke er testet i denne afhandling, heller ikke vil 

have en signifikant effekt på avoidance motivation. I det omfang dette gør sig gældende, betyder det, at 

udbyderne af IoT-produkter ikke har gavn af at forsøge at segmentere på baggrund af personlighedstræk, 

personlige erfaringer eller andre personlige egenskaber. Derimod opnås den største effekt ved at adressere 

forhold ved situationen, som gælder for alle dets brugere, såsom den kontrol brugerne har over deres 

information og hvor sensitivt den information, som udbyderen indsamler er. Herigennem sikres at færrest 

muligt forbrugere ønsker at undgå produktet, hvilket kan bidrage til at sikre IoT-produktets succes på 

markedet. 

  

Praktiske implikationer for privatpersoner 

Resultaterne af denne undersøgelse kan ligeledes have praktiske implikationer for privatpersoner. Det er 

ikke meningsfuldt at tro, at konklusionerne draget i denne afhandling gælder alle individer. Alligevel kan 

det på baggrund af resultaterne uddrages, at det for nogle personer gør sig gældende, at desto mere 

personerne bekymrer sig omkring deres privatliv, desto dårligere vil de evaluere et IoT-produkt, hvilket kan 

forventes at medføre, at de vil være mere motiverede til at undgå at anvende IoT-produktet. Det kan 

ligeledes uddrages, at personers bekymringer for et IT-sikkerhedsangreb ikke har en effekt på deres 

evaluering af produktet, og på hvorvidt de vil undgå at anvende IoT-produktet. For individer, hvor disse 

sammenhænge gør sig gældende, giver dette anledning til to væsentlige refleksioner, som vil blive uddybet 

nedenfor. 

 

Den første af disse refleksioner er om forbrugerne i tilstrækkelig grad forstår de IT-sikkerhedsmæssige risici, 

som brugen af IoT-produkter indebærer. Som beskrevet i afsnit 2.3.2. kan IoT medføre nye typer af risici og 
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en øget sårbarhed over for IT-sikkerhedsangreb. Eksisterende litteratur har vist, at der generelt er lav 

bevidsthed om IT-sikkerhed (Bruijn & Janssen, 2017). Set i dette lys, kan det være et udtryk for uvidenhed 

blandt forbrugerne, når denne undersøgelse viser, at IT-sikkerhedsopfattelse ikke influerer, hvorvidt 

forbrugerne vil undgå at anvende et IoT-produkt. Havde forbrugerne haft mere viden om de IT-

sikkerhedsmæssige risici, som er forbundet med anvendelsen af IoT-produkter, så havde resultaterne 

måske set anderledes ud. En anden årsag kan være, at forbrugerne skaber en falsk forståelse af den 

forestående trussel. Som nævnt i afsnit 2.2. viser TTAT, at personer på baggrund af deres trusselsopfattelse 

enten udøver emotion-focused coping eller problem-focused coping. Mens problem-focused coping kan 

lede til avoidance motivation, består emotion-focused coping i, at forbrugeren skaber en falsk forståelse af 

den forestående trussel. Dette kan resultere i, at forbrugerne fornægter, hvor alvorlige konsekvenserne af 

et IT-sikkerhedsangreb vil være. Det er plausibelt, at dette gør sig gældende i henhold til anvendelsen af 

IoT-produkter, da denne undersøgelse viser, at perceived severity ikke har en signifikant effekt på perceived 

threat. Af afsnit 2.3.2. fremgår det, at trusselsopfattelsen består af både perceived susceptibility og 

perceived severity, hvorfor resultaterne afspejler, at forbrugerne har en misforstået trusselsopfattelse. En 

praktisk implikation for privatpersoner er således, at det kan tages til overvejelse, hvorvidt de forstår de 

sikkerhedsmæssige risici, som er forbundet ved anvendelsen af IoT-produkter, og tage det tilstrækkeligt til 

efterretning. 

  

Den anden refleksion er relateret til, at information privacy concerns har en signifikant påvirkning på 

technology evaluation og avoidance motivation. Som nævnt i afsnit 2.3.1. er der forskel på individers 

intentioner om at afgive personlig information og deres faktisk adfærd, hvilket kaldes privacy paradox 

(Norberg, Horne & Horne, 2007). For personer, der virkelig ønsker at værne om deres privatliv, kan det 

derfor være relevant at reflektere over, hvordan de sikrer, at de eksekverer en adfærd, der rent faktisk 

sikrer deres privatliv. Sagt med andre ord: Denne undersøgelse viser, at personer, som har høje information 

privacy concerns, i højere grad ønsker at undgå at anvende IoT-produkter. For personer, som virkelig 

mener, at privatliv er vigtigere end at have et nyt IoT-produkt, kan derfor være relevant at opstille 

anordninger eller regler, der sikrer, at de lever op til denne ideologi og ikke fristes af funktioner og fordele 

ved nye smarte produkter.   

  

Praktiske implikationer for samfundet 

Ovenstående implikationer for privatpersoner kan ligeledes tages til at samfundsniveau; i stedet for at et 

hvert individ skal etablere en løsning kan politikere og andre influerende magter adressere den manglende 



Side 90 af 128 
 

interesse for IT-sikkerhed og den manglende viljestyrke til at sikre det privatliv, som borgerne egentlig siger 

de ønsker. 

  

Når IT-sikkerhed ikke influerer, hvorvidt forbrugerne vil undgå at anvende et IoT-produkt er det ikke blot et 

individuelt problem: ”(…) the online behavior and habits of these individuals can not only influence the 

security and privacy of their own personal data but can also potentially compromise the safety of the 

Internet infrastructure (…)” (Anderson & Agerwal, 2010, s. 614). Fra et samfundsperspektiv kan det således 

være relevant at overveje om, det er uhensigtsmæssigt, at der er et så løst syn på IT-sikkerhed blandt 

private brugere. I overensstemmelse med det omfang det anses som problematisk, kan der etableres 

foranstaltninger til at sikre IT-sikkerheden blandt privatpersoner. Ifølge Bruijn & Janssen (2017) er dette 

meget relevant: “Although cybersecurity is one of the most important challenges faced by governments 

today, the visibility and public awareness remains limited. (…) The inability to frame cybersecurity has 

resulted in a failure to develop suitable policies.” (Bruijn & Janssen, 2017, s. 1). Der kan derfor eksempelvis 

laves kampagner, som gør privatpersoner opmærksom på risici og forklare, hvordan privatpersoner kan 

mindske disse risici. Der findes en række studier, som undersøger, hvordan man ved at appellere til frygt 

kan få personer til at have sikker IT-adfærd (Johnston & Warkentin, 2010; Anderson & Agerwal, 2010; Boss 

et al., 2015). Alternativt kan lovgivning regulere området. Det kunne eksempelvis dreje sig om at sikre en 

minimumsgrænse for, hvor meget beskyttende software en enhed, der er i stand til at gå på nettet, skal 

have. 

  

Som beskrevet i ovenstående afsnit viser denne undersøgelse, at personer, som har høje information 

privacy concerns, i højere grad er motiveret til at undgå at anvende IoT-produkter. Læring fra privacy 

paradox tyder dog på, at dette er lettere sagt end gjort. Ligesom for IT-sikkerhed kan man forestille sig en 

løsning af dette, som finder sted på samfundsniveau. Fra et samfundsperspektiv kan det overvejes at 

hjælpe brugerne med at få den beskyttelse af deres privaliv, som de siger de ønsker, men som de kan have 

svært ved at overholde. Dette kan eksempelvis ske ved at indføre lovgivning om, hvilken information IoT-

produkter må indsamle og opbevare. Det er allerede set, hvordan EU med GDPR har indført lovning for at 

sikre EU-borgernes privatliv. Alternativt kan man forestille sig oplysningskampagner, som hjælper 

forbrugerne til at huske, hvorfor privatliv er vigtigt. 
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6.3. Begrænsninger 
Dette studie har flere begrænsninger, der influerer i hvilken grad resultaterne kan generaliseres. Tre 

primære afgrænsninger, som skaber begrænsninger for afhandlingens resultater er: Metodisk afsæt, 

dataindsamling og kontekst. Disse tre primære begrænsninger vil uddybes nærmere i det følgende. 

  

Den første primære begrænsning er det metodiske afsæt. Til denne afhandling er der udelukkende anvendt 

spørgeskemadata. Ved denne metode opnås indsigt i respondenternes selvrapporterede avoidance 

motivation, men ikke om deres reelle adfærd. I en evaluering af, hvordan et effektivt studie af IT-sikkerhed 

og privatliv ser ud, anbefaler Lowry et al. (2017), at studier i størst muligt omfang anvender reel adfærd og 

at der ikke udelukkende anvendes selvrapporteret data. På baggrund af flere eksempler konkluderer de: 

”(…) there likely exists an intentions–behaviour gap in respect of security/policy compliance behavior (…)” 

(Lowry et al., 2017, s. 16). Som nævnt i afsnit 6.2. og afsnit 2.3.1. viser privacy paradox, at selvom individer 

siger de prioriterer privatliv højt, så afspejler deres handlinger ikke altid dette. Belanger (2015) konkluderer 

ligeledes, at det vil være fordelagtigt at fokusere på reel adfærd. Dette studie er afgrænset til at anvende 

spørgeskemadata og konsekvensen heraf er således, at der kan være en diskrepans mellem resultaterne og 

respondenternes egentlige adfærd. Trods dette er det ikke usædvanligt at foretage studier af IT-sikkerhed 

og privatliv på denne måde (Lowry et al.2017; Belanger, 2015) og ifølge theory of planned behavior er 

adfærdsintention en god proxy for reel adfærd (Ajzen, 1991).  

Når der udelukkende anvendes kvantitativ data, betyder det desuden, at det ikke er muligt at analysere, 

hvorfor sammenhængene ser ud, som de gør. I et mixed methods studie, hvor det kvantitative data 

kombineres med kvalitative interviews, vil det være muligt at analysere og uddybe årsagerne til 

sammenhængene. Dette er ikke muligt på baggrund af den data, som er indsamlet i denne undersøgelse. 

  

Den anden primære begrænsning for afhandlingen er dataindsamlingen, som skaber flere forskellige 

begrænsninger. Alt data er indsamlet i Danmark og på dansk. Respondenterne er som konsekvens heraf 

danskere. Det er således ikke muligt at vide om de sammenhænge, som findes i denne undersøgelse, kun 

gør sig gældende for danskerne. Det er ligeledes plausibelt, at sammenhængene havde været enten 

stærkere eller svagere, hvis den samme undersøgelse blev foretaget på en anden befolkningsgruppe. I et 

studie af PMT undersøger Chen & Zahedi (2016) forskelle på Kina og USA. De konkluderer, at der er forskel i 

måden, hvorpå amerikanere og kinesere opfatter trusler og bruger avoidance motivation som en coping-

mekanisme. Dette studie understreger således, at de konklusioner, som drages i denne afhandling, ikke 

nødvendigvis kan generaliseres ud til andre lande, særligt ikke til lande, hvis kultur er væsentlig forskellig 

fra den danske. 
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En anden begrænsning ved selve dataindsamlingen beror på det faktum, at stikprøven er foretaget som en 

convenience sample, som beskrevet i afsnit 4.3.2. En convenience sample repræsenterer ikke en definerbar 

population, hvorfor man ikke bør generalisere resultater på baggrund heraf (Malhotra et al., 2017). Hvis der 

i stedet havde været anvendt simpel tilfældig udvælgelse, havde alle i populationen haft en kendt 

sandsynlighed for at blive udtaget i stikprøven, og på denne baggrund kan statistiske metoder anvendes til 

at generalisere ud på hele populationen (Malhotra et al., 2017). Resultaterne i denne afhandling kan derfor 

anses som indikatorer for hvilke sammenhænge, som sandsynligvis gør sig gældende, fremfor sikre 

resultater med en klart defineret sandsynlighed for, at de gør sig gældende. Det skal dog fremhæves, som 

uddybet i afsnit 4.3.3., at stikprøven til denne undersøgelse ligner den danske befolkning demografisk, 

hvilket tyder på, at der i stikprøven er et rimelig repræsentativt udsnit af danskerne. 

  

En tredje begrænsning relateret til dataindsamlingen er den periode, hvor data er indsamlet. Grundet de 

formelle rammer for denne afhandling, er data blevet indsamlet over en kort periode. Dette giver således 

et øjebliksbillede af emnefeltet. Idet IoT, som vist i introduktionen til denne afhandling, er et felt i udvikling, 

kan resultaterne således risikere at blive forældet relativt hurtigt. Derudover vil en dataindsamling over 

længere tid kunne give et mere nuanceret indblik i eksempelvis, hvordan holdninger til privatliv og IT-

sikkerhed udvikler sig over tid (Belanger, 2015). Eksempelvis fremhæver Steinbart et al. (2016), at ”sikker” 

adfærd på internettet ikke er en enestående begivenhed, men at det derimod er en kontinuerlig adfærd. 

De fremhæver ligeledes, at nogle hændelser kan medføre, at personer ikke længere opretholder en ”sikker” 

adfærd på internettet. I kraft af den afgrænsede periode for dataindsamlingen vil det ikke være muligt at få 

indsigter som dette, til trods for at dette kan øge indsigten i, hvorfor individer har den adfærd, som de har 

(Belanger, 2015). 

  

Den tredje primære begrænsning for afhandlingen relaterer sig til den kontekst, som databesvarelserne 

relaterer sig til. Smith et al. (2011) stiller spørgsmålet ”To what extent does context matter in the 

relationships between privacy and other constructs?” (Smith et al., 2011, s. 992). Med udgangspunkt i over 

300 artikler om privatliv, finder de frem til, at der er uenighed blandt forskere på dette område. Smith et al. 

(2011) kan på baggrund af deres meta-studie konkludere, at betydningen af kontekst er vigtig, men ikke så 

vigtig, som nogle lader til at tro. Konteksten for denne afhandling er, at der er fokus på IoT og 

privatpersoners motivation for at undgå at bruge disse produkter. Derfor er både hypoteser og 

spørgeskemaet udformet på denne baggrund. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at bruge resultaterne til 

at sige noget om denne kontekst. Resultaterne kan givetvis ligeledes bruges til at sige noget om andre 
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teknologier, men dette bør dog gøres med forsigtighed, da dette er en anden kontekst. Endnu mere 

forsigtig bør man være, hvis resultaterne af denne undersøgelse bruges til at sige noget om undgåelse af 

produkter, som ikke er internetbaserede, såsom at ville undgå at bruge en bil eller et fjernsyn. 

  

En anden begrænsning relateret til kontekst tager udgangspunkt i casen fra spørgeskemaet; det fiktive 

produkt FindMe. Der er flere spørgsmål i spørgeskemaet, som ikke kunne formuleres på en meningsfuld 

måde, hvis de ikke blev knyttet op på en konkret case. Af denne årsag er IoT ikke undersøgt som et bredt 

fænomen i spørgeskemaet, men er derimod eksemplificeret ved casen FindMe. Grundet IoT er undersøgt 

ud fra et specifikt produkt, kan nogle svar have været anderledes, hvis et andet produkt i stedet havde 

været anvendt. Af respondenternes svar fremgår det, at der er væsentligt flere, som er bekymret for 

privatliv end der er bekymret for IT-sikkerhed (se bilag O11 og O12). Det er ikke utænkeligt, at produktet 

FindMe har ledt respondenternes tanker mere hen på information privacy concerns, fordi FindMe 

opbevarer information om de genstande respondenten har i sit hjem. Havde spørgeskemaet i stedet taget 

udgangspunkt i internetbaserede dørlåse eller internetbaserede kameraer havde respondenterne måske 

været mere tilbøjelige til at tænke over, hvordan hacking kunne føre til et fysisk indbrud. Derfor kunne 

perceived threat måske have været signifikant, hvis et andet produkt havde været anvendt som case. 

 

Som det fremgår, har metodologien, selve indsamlingen af data og konteksten i spørgeskemaet begrænset 

denne undersøgelse i henhold til indholdet af analysen og generaliserbarheden af resultaterne. Ud over 

disse tre primære afgrænsninger, er to mindre begrænsninger relevante at fremlægge. For det første er 

denne undersøgelse åbenlyst begrænset til at undersøge de variable, som bliver fastlagt i den konceptuelle 

model. På baggrund af eksisterende teori er der i afsnit 3. udvalgt de variable, som er vurderet mest 

interessante for problemstillingen. Andre variable kunne have bibragt interessant viden, men det er ikke 

mulig at undersøge alt i en enkelt undersøgelse. For det andet er det en begrænsning for fortolkningen af 

resultaterne, at data for nogle af variablene har kurtosis og skewness uden for de anbefalede niveauer, som 

nævnt i afsnit 4.3.3. Som nævnt i afsnit 4.3.3. er PLS som udgangspunkt robust over for skævvredet data, 

men det er muligt, at datas kvalitet har påvirket resultaterne. 

  

6.4. Fremtidige undersøgelser 
Der er flere mulige måder, hvorpå fremtidige undersøgelser kan bygge videre på resultaterne af denne 

undersøgelse. I kraft af afgrænsningen for denne afhandling vil det blandt andet være interessant at 

efterprøve konklusionerne og at undersøge generaliserbarheden af resultaterne. Derudover vil det være 
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interessant at undersøge andre variables påvirkning på information privacy concerns, perceived threat og 

avoidance motivation. Disse muligheder for fremtidige undersøgelser vil uddybes nærmere i dette afsnit. 

  

Det vil være relevant for fremtidige undersøgelser at efterprøve konklusionerne fra denne afhandling. Det 

er eksempelvis overraskende, at perceived severity ikke har en signifikant effekt på perceived threat, idet 

der er stærkt teoretisk belæg herfor (se Liang & Xue, 2009) samtidig med, at flere studier empirisk har vist, 

at dette gør sig gældende (Liang & Xue, 2009; Chen & Zahedi, 2016). Derfor er det interessant at efterprøve 

om dette eksempelvis skyldes stikprøven, oversættelsen af målevariablene eller om andre studier kan 

bekræfte resultaterne. De øvrige resultater i afhandlingen er ligeledes interessant at få efterprøvet. I 

særdeleshed at perceived threat ikke har en indflydelse på forbruges evaluering af IoT-produkter og derved 

deres motivation for at undgå denne type produkter. Hvis andre studier finder frem til lignende resultater, 

vil det styrke konklusionerne for denne afhandling. Hvis andre studier finder frem til andre resultater, så må 

det specificeres under hvilke omstændigheder de enkelte resultater gør sig gældende. Som nævnt i afsnit 

6.3. kan der være en diskrepans mellem spørgeskemaresultater og respondenternes egentlige adfærd. 

Derfor er det også relevant at efterprøve konklusionerne ud fra en anden metodologi, eksempelvis gennem 

et eksperiment. Derudover viste det sig ikke at være muligt at undersøge, hvilken indflydelse broad scope 

trust har på information privacy concerns pga. denne variabels manglende validitet og reliabilitet. Derfor 

må det være op til fremtidige studier at undersøge, hvilken indflydelse denne variabel har. 

  

Som nævnt i afsnit 6.3. er der flere forhold, som gør, at resultaterne ikke er universelt generaliserbare. For 

at undersøge om resultaterne kun gælder for Danmark, kan fremtidige studier efterprøve undersøgelsen i 

andre lande. Ligeledes kan fremtidige studier anvende andre IoT-produkter som case i spørgeskemaet. 

Dette vil afsløre om typen af IoT-produkt er afgørende for resultaterne. Dette er interessant, idet 

resultaterne af dette studie peger på at særligt situationorienterede variable er afgørende for 

respondenternes motivation for at undgå at anvende IoT-produtker. Det er således plausibelt, at typen af 

IoT-produkt ligeledes kan være en vigtig situationorienterede variabel. Det kan således vise sig, at 

eksempelvis en bil med IoT-software eller noget IoT-baseret børnelegetøj vil give anderledes resultater end 

de resultater, som har været opnået med casen FindMe. 

  

En anden mulig retning for fremtidige studier er at undersøge andre variable end dem, som er undersøgt i 

denne afhandling. Der er utallige mulige variable, som potentielt kan have en signifikant indflydelse. I det 

følgende vil der fokuseres på nogle udvalgte variable, som anses for at være særligt interessante. Den 

første interessante variabel relaterer sig til social påvirkning, da det kan forventes, at menneskers 
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opfattelse af privatliv og IT-sikkerhed er påvirket af deres omgangskreds. Det kan ligeledes være interessant 

at tage et adfærdsøkonomisk perspektiv og undersøge de bias, som indgår når personer beslutter om de 

kan tolerere de privatlivs- og IT-sikkerhedsmæssige risici, som brug af IoT indebærer. Eksempelvis leder 

confirmation bias til, at personer udvælger og evaluerer information ud fra om det bekræfter deres 

eksisterende verdensbillede (Rajsic, Wilson & Pratt, 2018). Det kan således være interessant at undersøge 

om confirmation bias spiller en rolle i forhold til, hvordan personer udvælger og evaluerer den information 

de får stillet til rådighed om privatlivs- og IT-sikkerhedsmæssige risici ved IoT. Et andet eksempel er 

optimism bias, som består i, at mennesker har en tendens til at overvurdere sandsynligheden for positive 

udfald og undervurdere sandsynligheden for negative udfald (Kuzmanovic, Jefferson & Vogeley, 2015). Det 

kan eksempelvis undersøges om denne bias kan forklare, hvorfor perceived threat ikke har en signifikant 

effekt på technology evaluation og som følge heraf ikke influerer avoidance motivation. Det kan i så fald 

betyde, at resultaterne af denne undersøgelse skyldes, at personer undervurderer risikoen for et IT-

sikkerhedsangreb og de derfor ikke anser IT-sikkerhed som en relevant årsag til at undgå IoT. 

  

Ud over sociale variable og forskellige bias kan det være relevant at undersøge andre personlighedstræks 

indflydelse. I denne afhandling er neuroticisme det eneste personlighedstræk fra OCEAN-modellen, som er 

inddraget. De øvrige fire personlighedstræk kan potentielt have en signifikant påvirkning. Malhotra et al. 

(2004) skriver eksempelvis: ”A general consensus in the trust-risk literature shows that personal traits 

influence, to some extent, trusting beliefs and risk beliefs (…)” (Malhotra et al., 2004, s. 341). Det er således 

muligt at forestille sig, at der findes personlighedstræk, som vil influere om personer vil anse anvendelsen 

af IoT som risikofyldt. Bansal et al. (2010) finder eksempelvis frem til at tre ud af fem personlighedstræk har 

en signifikant indflydelse på perceived information sensitivity, som i sidste ende influerer intention to 

disclose information. Det kan derfor være relevant for fremtidige studier af IoT, at undersøge om dette 

ligeledes gør gældende i denne kontekst. Der er ligeledes to motivationssystemer, som kan være 

interessant at undersøge i en IoT-kontekst: Behavioral activation system (BAS) og behavioral inhibition 

system (BIS). Mennesker med høj BAS sensitivitet reagerer nemt på belønning og positive stimuli, mens 

mennesker med høj BIS sensitivitet reagerer nemt på straf og negative stimuli (Carver & White, 1994). BIS 

og BAS influerer, hvordan personer forsøger at opnå deres mål (Elliot & Thrash, 2002). I henhold til IoT, 

information privacy concerns og perceived threat kan man forestille sig, at personer med høj BAS 

sensitivitet vil fokusere på de fordele, som de kan opnå ved at anvende et IoT-produkt. En person med høj 

BIS sensitivitet vil derimod sandsynligvis fokusere på de risici de løber mht. information privacy concerns og 

perceived threat. 
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Endeligt er der i denne afhandling undersøgt om risikoaversion moderer relationen mellem information 

privacy concerns og technology evaluation samt perceived threat og technology evaluation. Dette bygger på 

teori fra research om sygdomsforbyggende beslutninger (Riddel & Hales, 2018). I et nyere studie viser 

Riddel & Hales (2018) dog, at optimisme frem for risikoaversion har den egentlige afgørende betydning for 

disse beslutninger. Det vil således være interessant for fremtidige studier at undersøge om optimisme har 

en signifikant modererende effekt, når nu denne afhandling viser, at risikoaversion ikke har en signifikant 

modererende effekt. 

  

En sidste, men meget relevant mulighed for fremtidig forskning, er at gå fuldstændig eksplorativt til 

problemfeltet. IoT er fortsat et relativt nyt felt inden for forskningen, som det her bliver understreget: 

”Despite the rapid growth of IoT devices and IoT-based services, academic research is still in its infancy.” 

(Mani og Chock, 2018). Derfor er der fortsat mange uudforskede emner og retninger. I nærværende studie 

er der taget udgangspunkt i teori fra andre studier til at sammensætte en konceptuel model. Idet IoT er et 

relativt nyt felt kan det være relevant at starte helt fra bunden og lave et eksplorativt studie. Med 

udgangspunkt i et eksplorativt studie kan relevante variable identificeres og et kvantitativt studie kan 

verificere, om de har en signifikant indflydelse på forbrugernes motivation til at undgå IoT. 
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7. Konklusion 
Resultaterne for denne afhandling bidrager til litteraturen om privatlivsbekymringer og IT-

sikkerhedsopfattelse ved at vise, hvordan disse er relevante i en IoT-kontekst. På baggrund af 

undersøgelsen kan det konkluderes, at de situationorienterede variable har en signifikant effekt på 

privatlivsbekymringer. Resultaterne for de person- og risikoorienterede variable er ikke entydige, da ikke 

alle variablene har en signifikant effekt på hverken privatlivsbekymringer eller IT-sikkerhedsopfattelse. Det 

kan desuden konkluderes, at de person- og risikoorienterede variable ikke har effekt på forbrugernes 

motivation til at undgå IoT-produkter. De situationorienterede variable har derimod en signifikant effekt på 

forbrugernes motivation til at undgå IoT-produkter. 

 

Derudover kan det konkluderes, at privatlivsbekymringer har en signifikant påvirkning på forbrugernes 

evaluering af IoT-produkter, og derigennem en signifikant effekt på forbrugernes motivation til at undgå 

IoT-produkter. Resultaterne viser, at IT-sikkerhedsopfattelse ikke har en signifikant effekt på forbrugernes 

evaluering af IoT-produkter og derved heller ikke en effekt på forbrugerens motivation for at undgå IoT-

produkter. Resultaterne synliggør således vigtigheden af at skelne mellem privatlivsbekymringer og IT-

sikkerhedsopfattelse, da variablene ikke har samme påvirkning på forbrugernes evaluering af IoT-produkter 

og derved heller ikke deres motivation til at undgå disse produkter. 

  

Det kan således forventes, at forbrugernes privatlivsbekymringer kan være en barriere for udbredelsen af 

IoT. IT-sikkerhedsopfattelse kan derimod ikke forventes at være en barriere for udbredelsen af IoT. 

Undersøgelsen viser, at privatlivsbekymringer kan reduceres ved at adressere de situationsorienterede 

variable. Dette kan gøres ved at give forbrugerne mere kontrol over deres personlige information og 

minimere indsamlingen af sensitiv data. Derved kan privatlivsbekymringer mindskes, hvilket ligeledes kan 

forventes at mindske forbrugernes motivation til at undgå IoT-produkter. 
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9. Bilag 

Bilag A: Spørgeskema 
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Bilag B: Andel af ”ved ikke”-besvarelser 
s 

Variabel Andel af ”ved ikke”-svar 

RIS1 0% 

RIS2 0% 

RIS3 2,3% 

RIS4 0,3% 
NEU1 0,3% 

NEU2 0,3% 

NEU3 0,3% 

NEU4 1,1% 

NEU5 0,8% 

TRU1 19,3% 

TRU2 17,8% 

TRU3 18,1% 

INV1 5,7% 
INV2 6,5% 

INV3 7,1% 

SEN1 0,6% 

SEN2 0,3% 

SEN3 0,6% 

SEN4 0,8% 

TEK1 6,2% 

TEK2 7,1% 

TEK3 7,4% 
AVO1 7,9% 

AVO2 13,9% 

AVO3 12,5% 

SER1 10,8% 

SER2 10,8% 

SUS1 20,1% 

SUS2 20,4% 

SUS3 19,3% 

THR1 7,6% 
THR2 7,9% 

THR3 8,8% 

PRI1 4% 

PRI2 4,5% 

PRI3 3,4% 

PRI4 3,7% 

PRI5 2,8% 

PRI6 3,4% 

CON1 11,0% 

CON2 12,2% 
CON3 11,6% 

CON4 12,2% 

CON5 11,0% 
Beskrivelse: Tabellen viser andelen af 

respondenter, som har svaret “ved ikke” i den 

totale stikprøve (n=353) for hver målevariabel. 
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Bilag C: Phi-værdien for sammenhængen mellem køn og hvorvidt respondenten fjernes 
s 

 

Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,146 ,006 

Cramer's V ,146 ,006 

N of Valid Cases 353  

Beskrivelse: Tabel baseret på Chi i anden test. Tabellen viser Phi 

og Cramer’s V for sammenhængen mellem køn og hvorvidt 

respondenten fjernes eller ej (n=353) 
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Bilag D: Oversigt over skewness og kurtosis for samtlige målevariable 
s 

 

Standard 
Deviation 

Excess 
Kurtosis Skewness 

RIS1 1,719 0,433 0,740 

RIS2 1,760 0,928 0,046 

RIS3 1,798 -1,019 0,175 

RIS4 1,717 0,904 0,291 

NEU1 1,760 0,850 0,513 

NEU2 1,802 0,728 0,607 

NEU3 1,634 0,640 0,546 

NEU4 1,741 0,714 0,676 

NEU5 1,699 0,956 0,279 

TRU1 1,668 0,968 0,130 

TRU2 1,630 0,796 0,209 

TRU3 1,515 0,387 0,447 

INV1 3,225 0,239 0,998 

INV2 3,074 0,215 0,962 

INV3 3,193 0,565 0,843 

SEN1 2,969 0,723 0,582 

SEN2 2,934 0,566 -1,256 

SEN3 2,892 0,429 -1,161 

SEN4 2,862 0,249 -1,106 

TEK1 1,987 -1,144 0,340 

TEK2 2,004 -1,254 0,095 

TEK3 2,091 -1,349 0,144 

AVO1 2,230 -1,586 0,149 

AVO2 2,217 -1,471 0,252 

AVO3 2,227 -1,545 0,082 

SER1 3,077 0,867 0,474 

SER2 3,136 0,891 0,508 

SUS1 3,082 -1,070 0,279 

SUS2 2,849 0,605 0,546 

SUS3 3,189 -1,203 0,090 

THR1 3,046 0,796 0,554 

THR2 2,943 0,715 0,597 

THR3 3,065 0,784 0,562 

PRI1 1,953 -1,077 0,505 

PRI2 1,807 0,803 0,604 

PRI3 1,919 -1,142 0,257 

PRI4 1,884 -1,026 0,475 

PRI5 1,907 -1,184 0,362 

PRI6 1,891 0,948 0,624 

CON1 1,795 0,565 0,547 

CON2 1,658 0,449 0,675 

CON3 1,508 0,317 0,894 

CON4 1,529 0,138 0,828 

CON5 1,519 0,102 0,763 
Beskrivelse: Tabellen viser skewness og kurtosis 

for samtlige variable i den opstillede model. Med 

rødt er markeret de værdier, som ligger uden for 

de anbefalede niveauer. 
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Bilag E: Faktorloadings for broad scope trust 
s 

Broad scope trust Faktorloadings 

TRU1 0,722 

TRU2 0,375 

TRU3 0,629 
Beskrivelse: Tabellen viser faktorloadings 

for samtlige målevariable til broad scope 

trust 
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Bilag F: Faktorloadings for broad scope trust efter ekskludering af TRU2 
s 

Broad scope trust Faktorloadings 

TRU1 0,502 

TRU3 0,429 
Beskrivelse: Tabellen viser faktor loadings 

for broad scope trust efter TRU2 er blevet 

ekskluderet 
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Bilag G: Overblik over faktorloadings for de endelige variable 
s 

  AVO SEN NEU CON THR INV PRI RIS SER SUS EVA 

AVO1 0,925                     

AVO2 0,921                     

AVO3 0,926                     

CON1       0,947               

CON2       0,569               

CON3       0,786               

CON4       0,866               

CON5       0,965               

INV1           0,942           

INV2           0,927           

INV3           0,987           

NEU1     0,761                 

NEU2     0,943                 

NEU3     0,802                 

NEU4     0,914                 

NEU5     0,638                 

PRI1             0,906         

PRI2             0,823         

PRI3             0,952         

PRI4             0,921         

PRI5             0,926         

PRI6             0,881         

RIS1               0,775       

RIS2               0,629       

RIS3               0,743       

RIS4               0,712       

THR1         0,978             

THR2         0,949             

THR3         0,905             

SEN1   0,749                   

SEN2   0,950                   

SEN3   0,939                   

SEN4   0,917                   

SER1                 0,969     

SER2                 0,956     

SUS1                   0,918   

SUS2                   0,855   

SUS3                   0,758   

EVA1                     0,895 

EVA2                     0,972 

EVA3                     0,936 
Beskrivelse: Tabellen viser faktorloadings for den konceptuelle model efter ekskludering af broad scope 

trust 
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Bilag H: Oversigt over Cronbach’s Alpha, Composite Reliability og Average Variance 

Extracted 

s 

  Cronbach's Alpha 
Composite 
Reliability (CR) 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Avoidance Motivation 0,946 0,946 0,854 

Perceived Information Sensitivity 0,935 0,940 0,797 

Neuroticism 0,906 0,909 0,671 

Perceived Control 0,922 0,920 0,704 

Perceived Threat 0,961 0,961 0,892 

Previous Online Privacy Invasion 0,967 0,967 0,907 

Information Privacy Concerns 0,963 0,963 0,815 

Risk Aversion 0,809 0,808 0,514 

Perceived Severity 0,961 0,961 0,926 

Perceived Susceptibility 0,879 0,883 0,716 

Technology Evaluation 0,953 0,954 0,873 

Beskrivelse: Tabellen viser Cronbach’s Alpha, Composite Reliability og Average Variance extracted for 

de latente variable i den konceptuelle model 
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Bilag I: Oversigt over Crossloadings 
s 

  AVO SEN NEU CON THR INV PRI RIS SER SUS EVA 

AVO1 0,925 0,065 -0,170 -0,262 0,289 0,043 0,461 -0,083 0,157 0,318 -0,867 

AVO2 0,921 0,076 -0,173 -0,248 0,334 0,029 0,496 -0,134 0,222 0,374 -0,780 

AVO3 0,926 0,072 -0,150 -0,241 0,328 0,026 0,461 -0,133 0,216 0,404 -0,807 

CON1 -0,288 -0,027 0,239 0,947 -0,153 0,035 -0,340 0,090 -0,217 -0,272 0,335 

CON2 -0,120 -0,065 0,082 0,569 -0,081 0,016 -0,234 0,138 -0,157 -0,129 0,226 

CON3 -0,204 -0,035 0,119 0,786 -0,129 0,064 -0,336 0,066 -0,110 -0,220 0,318 

CON4 -0,212 -0,069 0,164 0,866 -0,145 0,055 -0,357 0,078 -0,127 -0,270 0,329 

CON5 -0,278 -0,085 0,182 0,965 -0,142 0,045 -0,392 0,076 -0,150 -0,279 0,366 

INV1 0,021 0,171 -0,058 0,052 0,151 0,942 0,172 -0,066 0,078 0,308 0,011 

INV2 0,030 0,125 -0,053 0,066 0,186 0,927 0,165 -0,089 0,092 0,291 0,011 

INV3 0,049 0,146 -0,010 0,032 0,221 0,987 0,188 -0,058 0,111 0,295 -0,003 

NEU1 -0,110 0,176 0,761 0,237 0,092 0,126 0,014 0,072 -0,014 -0,001 0,196 

NEU2 -0,141 0,176 0,943 0,179 0,168 -0,066 0,087 0,207 0,084 0,016 0,203 

NEU3 -0,132 0,232 0,802 0,075 0,119 -0,114 0,096 0,113 0,095 -0,008 0,183 

NEU4 -0,159 0,201 0,914 0,174 0,155 -0,019 0,067 0,079 0,042 0,028 0,240 

NEU5 -0,201 0,044 0,638 0,131 0,070 -0,102 -0,038 0,132 -0,136 -0,112 0,180 

PRI1 0,420 0,340 0,075 -0,327 0,618 0,188 0,906 0,026 0,496 0,634 -0,305 

PRI2 0,460 0,287 0,003 -0,320 0,499 0,123 0,823 0,056 0,424 0,571 -0,350 

PRI3 0,506 0,341 0,036 -0,372 0,594 0,143 0,952 0,058 0,558 0,607 -0,391 

PRI4 0,485 0,352 0,067 -0,396 0,580 0,167 0,921 0,075 0,429 0,637 -0,362 

PRI5 0,457 0,353 0,089 -0,352 0,617 0,190 0,926 0,063 0,473 0,632 -0,341 

PRI6 0,443 0,303 0,060 -0,396 0,599 0,183 0,881 0,117 0,382 0,610 -0,332 

RIS1 -0,132 -0,079 0,163 0,073 0,092 0,033 0,037 0,775 -0,005 0,127 0,120 

RIS2 0,009 0,010 0,072 0,095 0,148 -0,025 0,084 0,629 -0,029 0,158 0,029 

RIS3 -0,106 -0,003 0,079 0,043 0,120 -0,134 0,055 0,743 0,012 0,149 0,076 

RIS4 -0,117 -0,036 0,104 0,085 0,126 -0,088 0,037 0,712 -0,016 0,087 0,068 

THR1 0,350 0,278 0,140 -0,143 0,978 0,244 0,628 0,107 0,431 0,752 -0,219 

THR2 0,341 0,203 0,149 -0,144 0,949 0,167 0,620 0,161 0,439 0,728 -0,229 

THR3 0,279 0,188 0,142 -0,160 0,905 0,140 0,589 0,209 0,432 0,716 -0,163 

SEN1 0,105 0,749 0,249 0,036 0,184 0,050 0,244 -0,029 0,350 0,267 -0,006 

SEN2 0,049 0,950 0,172 -0,086 0,251 0,149 0,356 -0,066 0,436 0,322 0,023 

SEN3 0,055 0,939 0,163 -0,085 0,216 0,158 0,348 -0,035 0,454 0,311 0,013 

SEN4 0,074 0,917 0,173 -0,083 0,192 0,180 0,346 -0,014 0,421 0,322 0,002 

SER1 0,207 0,449 0,032 -0,174 0,448 0,068 0,498 -0,024 0,969 0,548 -0,139 

SER2 0,206 0,450 0,024 -0,174 0,437 0,122 0,486 0,001 0,956 0,536 -0,126 

SUS1 0,411 0,333 0,045 -0,219 0,702 0,324 0,633 0,111 0,475 0,918 -0,314 

SUS2 0,416 0,243 -0,078 -0,237 0,689 0,278 0,557 0,187 0,393 0,855 -0,348 

SUS3 0,154 0,294 0,002 -0,278 0,570 0,180 0,537 0,165 0,579 0,758 -0,080 

EVA1 -0,797 0,026 0,190 0,331 -0,208 0,022 -0,346 0,078 -0,134 -0,272 0,895 

EVA2 -0,852 -0,005 0,243 0,358 -0,230 -0,007 -0,379 0,094 -0,140 -0,304 0,972 

EVA3 -0,831 0,008 0,252 0,373 -0,168 0,004 -0,351 0,122 -0,112 -0,267 0,936 
Beskrivelse: Tabellen viser crossloadings for målevariablene i den konceptuelle model 
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Bilag J: Fornell-Larcker kriteriet 
s 

  AVO SEN NEU CON THRE INV PRI RIS SER SUS EVA 

AVO 0,924                     

SEN 0,077 0,893                   

NEU -0,178 0,208 0,819                 

CON -0,271 -0,066 0,194 0,839               

THRE 0,343 0,237 0,152 -0,158 0,944             

INV 0,035 0,155 -0,042 0,052 0,196 0,952           

PRI 0,512 0,366 0,062 -0,399 0,649 0,184 0,903         

RIS -0,126 -0,040 0,148 0,101 0,167 -0,074 0,073 0,717       

SER 0,215 0,467 0,029 -0,181 0,460 0,098 0,511 -0,012 0,962     

SUS 0,395 0,343 -0,011 -0,286 0,775 0,313 0,682 0,180 0,564 0,846   

EVA -0,885 0,010 0,245 0,379 -0,216 0,007 -0,384 0,105 -0,138 -0,301 0,935 

Beskrivelse: Tabellen viser kvadratroden af hver af de latente variables AVE og korrelationen mellem samtlige 

latente variable. 
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Bilag K: Oversigt over Variance Inflation Factor 
s 

  Avoidance 
Motivation 

Perceived 
Threat 

Information 
Privacy 
Concerns 

Technology 
Evaluation 

Perceived Information Sensitivity   1,092  

Moderating Information Privacy Concerns    2,004 

Moderating Perceived Threat    2,009 

Neuroticism  1,002 1,104  

Perceived Threat    1,794 

Perceived Control   1,058  

Previous Online Privacy Invasion   1,039  

Information Privacy Concerns    1,758 

Risk Aversion    1,032 

Perceived Severity  1,470   

Perceived Susceptibility  1,469   

Technology Evaluation 1,000    

Beskrivelse: Tabellen viser Variance Inflation Factor (VIF) for den konceptuelle model 
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Bilag L: Modererende effekter beregnet ved Two Stage metoden 
s 

 Beta-værdi P-værdi 

Perceived Information Sensitivity -> Information Privacy Concerns 0,301 0,000 

Moderating Information Privacy Concerns -> Technology Evaluation -0,183 0,871 

Moderating Perceived Threat -> Technology Evaluation 0,362 0,742 

Neuroticism -> Perceived Threat 0,168 0,017 

Neuroticism -> Information Privacy Concerns 0,086 0,205 

Perceived Threat -> Technology Evaluation -0,010 0,889 

Perceived Control -> Information Privacy Concerns -0,405 0,000 

Previous Online Privacy Invasion -> Information Privacy Concerns 0,161 0,033 

Information Privacy Concerns -> Technology Evaluation -0,414 0,076 

Risk Aversion -> Technology Evaluation 0,179 0,133 

Perceived Severity -> Perceived Threat 0,018 0,746 

Perceived Susceptibility -> Perceived Threat 0,770 0,000 

Technology Evaluation -> Avoidance Motivation -0,886 0,000 

Beskrivelse: Tabellen viser data fra bootstrapping i SMARTPLS3. Beta-værdier og p-værdier for 

samtlige relationer i den konceptuelle model efter broad scope trust er ekskluderet. 

(Modererende variable er beregnet ved Two Stage metoden) 
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Bilag M: Beta-værdier og p-værdier for den konceptuelle model 
s 

  Beta-værdi P-værdi 

Perceived Information Sensitivity -> Information Privacy Concerns 0,294 0,000 

Moderating Information Privacy Concerns -> Technology Evaluation -0,142 0,792 

Moderating Perceived Threat -> Technology Evaluation 0,286 0,376 

Neuroticism -> Perceived Threat 0,163 0,010 

Neuroticism -> Information Privacy Concerns 0,084 0,223 

Perceived Threat -> Technology Evaluation 0,040 0,905 

Perceived Control -> Information Privacy Concerns -0,401 0,000 

Previous Online Privacy Invasion -> Information Privacy Concerns 0,158 0,022 

Information Privacy Concerns -> Technology Evaluation -0,394 0,007 

Risk Aversion -> Technology Evaluation 0,125 0,195 

Perceived Severity -> Perceived Threat 0,019 0,744 

Perceived Susceptibility -> Perceived Threat 0,770 0,000 

Technology Evaluation -> Avoidance Motivation -0,886 0,000 

Beskrivelse: Tabellen viser data fra bootstrapping i SMARTPLS3. Beta-værdier og p-værdier for 

samtlige relationer i den konceptuelle model efter broad scope trust er ekskluderet. (Modererende 

variable er beregnet ved Orthogonalization metoden) 
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Bilag N: Beta-værdier og p-værdier for den konceptuelle model uden information privacy 

concern 
s 

  Beta-værdi P-værdi 

Technology Evaluation -> Avoidance Motivation -0,886 0,000 

Neuroticism -> Perceived Threat 0,162 0,016 

Perceived Severity -> Perceived Threat 0,027 0,671 

Perceived Susceptibility -> Perceived Threat 0,763 0,000 

Perceived Threat -> Technology Evaluation -0,214 0,027 

Beskrivelse: Tabellen viser resultaterne af PLS Bootstrapping, når information privacy concern (og 

dertilhørende eksogene variable) ekskluderes fra den konceptuelle model. 
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Bilag O: Oversigt over svarfordelingen (baseret på renset data) 
 

1: Demografi 

 

 

2: Risk Aversion 

 

3: Neuroticism 

  

5%

21%
17%

6%

26% 25%

1%

Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig Kort videregående Mellemlang
videregående

Lang videregående Ph.d./forsker

Angiv venligst din højeste fuldførte uddannelse

19%

10%

11%

11%

30%

14%

20%

19%

19%

15%

16%

23%

10%

21%

16%

17%

10%

18%

18%

12%

8%

14%

10%

14%

5%

8%

8%

5%

Jeg undgår helst at snakke med fremmede

Jeg foretrækker en rutinepræget hverdag frem for en uforudsigelig hverdag

Jeg vil ikke beskrive mig selv som en person, der påtager sig risiko

Jeg kan ikke lide at tage for mange chancer

1 Meget uenig 2 3 4 5 6 7 Meget enig

14%

15%

16%

18%

8%

28%

30%

30%

34%

26%

19%

17%

15%

13%

15%

11%

11%

19%

11%

18%

13%

12%

10%

10%

16%

10%

8%

8%

10%

11%

5%

7%

3%

3%

6%

Mit humør ændrer sig ofte

Jeg bliver nemt stresset

Jeg bliver nemt ked af det

Jeg har ofte humørsvingninger

Jeg bliver nemt irriteret

1 Meget uenig 2 3 4 5 6 7 Meget enig

3%

25% 26%

14%
17%

11%

4%

Under 18 år 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65+

Hvor gammel er du?

51% 49%

Mand Kvinde

Køn
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4: Broad Scope Trust 

 

5: Previous Online Privacy Invasion

 

6: Perceived Information Sensitivity

 

7: Technology Evaluation 

 

8: Avoidance Motivation

 
  

4%

7%

6%

15%

19%

19%

14%

18%

18%

25%

22%

30%

19%

17%

13%

14%

11%

8%

10%

6%

5%

Generelt mener jeg ikke, at man kan stole på at producenterne af smart
produkter holder deres løfter

Generelt mener jeg, at producenter af smart produkter er troværdige

Overordnet set mener jeg, at producenter af smart produkter er ærlige

1 Meget uenig 2 3 4 5 6 7 Meget enig

39%

35%

35%

8%

10%

12%

13%

13%

10%

7%

10%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

8%

5%

4%

2%

5%

6%

8%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

7%

5%

5%

Det har jeg aldrig været offer for/Det har jeg helt bestemt været offer for

Det har jeg ingen dårlige erfaringer med/Det har jeg helt bestemt dårlige
erfaringer med

Mit privatliv på internettet har aldrig været invaderet/Mit privatliv på
internettet har helt bestemt været invaderet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4%

5%

5%

4%

5%

4%

4%

4%

5%

3%

3%

3%

8%

4%

3%

5%

3%

1%

3%

1%

7%

4%

5%

6%

11%

3%

3%

5%

15%

14%

16%

14%

14%

19%

19%

19%

9%

10%

11%

16%

19%

34%

29%

24%

Information om mine ejendele i mit hjem er

Information om min adfærd i mit hjem er

Information om mine vaner i mit hjem er

Information om min dagligdag derhjemme er

0 Slet ikke personfølsomt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meget personfølsomt

13%

15%

18%

9%

14%

17%

13%

11%

12%

12%

16%

16%

16%

14%

6%

22%

17%

16%

15%

14%

14%

FindMe er overordnet set et attraktivt produkt

Efter min mening vil det være eftertragtet at eje produktet FindMe

Jeg mener, det vil være virkelig godt at eje produktet FindMe

1 Meget uenig 2 3 4 5 6 7 Meget enig

9%

15%

12%

22%

24%

23%

9%

13%

11%

10%

10%

12%

6%

6%

6%

12%

9%

8%

32%

23%

28%

Jeg vil ikke bruge produktet FindMe

Jeg har planer om at undgå produktet FindMe

Jeg vil i fremtiden undlade at bruge produktet FindMe

1 Meget uenig 2 3 4 5 6 7 Meget enig
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9: Perceived Severity

 

10: Perceived Susceptibility

 

11: Perceived Threat 

 

12: Information Privacy Concerns

 
  

6%

5%

4%

6%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

6%

10%

14%

10%

13%

12%

13%

10%

6%

9%

19%

22%

Når det kommer til, hvor alvorligt et sikkerhedsangreb af FindMe er for mig,
så mener jeg: - At konsekvenserne af et sikkerhedsangreb for mig vil være

Når det kommer til, hvor alvorligt et sikkerhedsangreb af FindMe er for mig,
så mener jeg: - At alvoren af et sikkerhedsangreb generelt for mig vil være

0 Meget lav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meget høj

15%

16%

10%

12%

15%

10%

10%

10%

6%

11%

15%

12%

4%

7%

4%

11%

10%

10%

10%

8%

9%

10%

8%

12%

8%

4%

13%

1%

1%

3%

7%

5%

12%

Når det kommer til sandsynligheden for at FindMe kan føre til et
sikkerhedsangreb, så mener jeg at: - Risikoen for at jeg bliver udsat for et

sikkerhedsangreb er

Når det kommer til sandsynligheden for at FindMe kan føre til et
sikkerhedsangreb, så mener jeg at: - Risikoen for at jeg vil være et mål for et

sikkerhedsangreb er

Når det kommer til sandsynligheden for at FindMe kan føre til et
sikkerhedsangreb, så mener jeg at: - Omfanget af min sårbarhed over for et

sikkerhedsangreb er

0 Meget lav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meget høj

20%

18%

20%

14%

14%

10%

12%

16%

17%

10%

8%

9%

7%

8%

6%

10%

9%

9%

8%

8%

10%

5%

5%

5%

8%

6%

6%

1%

2%

2%

6%

5%

6%

Når det kommer til mine følelser og bekymringer omkring sikkerhedsangreb
af FindMe, så mener jeg at: - Min frygt for at opleve sikkerhedsangreb er

Når det kommer til mine følelser og bekymringer omkring sikkerhedsangreb
af FindMe, så mener jeg at: - Omfanget af mine bekymringer er

Når det kommer til mine følelser og bekymringer omkring sikkerhedsangreb
af FindMe, så mener jeg at: - Min angst for at opleve et tab på grund af

sikkerhedsangreb er

0 Meget lav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meget høj

6%

3%

7%

4%

4%

3%

12%

9%

12%

14%

13%

11%

13%

10%

14%

8%

14%

11%

5%

12%

14%

11%

11%

9%

19%

15%

15%

19%

15%

13%

19%

19%

17%

17%

17%

19%

26%

30%

21%

26%

27%

34%

Jeg vil være bekymret for, at FindMe indsamler for meget information om
mig

Det vil gå mig på, hvis FindMe spørger om personlig information

Jeg vil være bekymret for mit privatliv, når jeg bruger FindMe

Jeg vil være i tvivl om, hvor godt mit privatliv er beskyttet, når jeg bruger
FindMe

Jeg vil være bekymret for, at mine personlige oplysninger bliver misbrugt,
når jeg bruger FindMe

Jeg vil være bekymret for, at ukendte tredjeparter kan få adgang til mine
personlige oplysninger, når jeg bruger FindMe

1 Meget uenig 2 3 4 5 6 7 Meget enig
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13: Perceived Control

 
 

 

23%

28%

34%

37%

32%

25%

22%

26%

25%

27%

15%

20%

18%

14%

16%

14%

10%

11%

14%

14%

11%

12%

6%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

4%

7%

3%

2%

2%

2%

Hvor meget kontrol føler du, at du vil have over den personlige information
som FindMe kan indsamle om dig?

Hvor meget kontrol føler du, at du har over den mængde af information, som
FindMe indsamler om dig?

Hvor meget kontrol føler du, at du har over hvem, der kan få adgang til den
personlige informationer, som FindMe indsamler om dig?

Hvor meget kontrol føler du, at du har over, hvordan FindMe bruger den
personlige information, som indsamles om dig?

Overordnet set, hvor meget kontrol føler du, at du har over den personlige
information som FindMe indsamler om dig?

1 Ingen kontrol 2 3 4 5 6 7 Meget kontrol


