
 

 

 ANALYSE 

  

Danske virksomheder trues 
af cyberkriminelle 

Hver syvende af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har væ-
ret udsat for ét eller flere cyberangreb inden for de seneste 12 
måneder. Selvom det også i år er gået udover mange virksomhe-
der, er antallet af succesfulde angreb faldet siden 2017.  

Nye teknologier og øget digitalisering går hånd i hånd med en stigende trussel fra cyber-
kriminelle, der via udspekulerede cyberangreb, som fx phishing, CEO-fraud eller 
ransomware, ønsker at angribe virksomheder, myndigheder og borgere i Danmark.  
 
En undersøgelse lavet i april 2019 blandt 883 af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder 
viser, at ca. hver syvende medlemsvirksomhed har været udsat for ét eller flere cyberan-
greb i løbet af de seneste 12 måneder.  
 
Estimatet af problemets omfang skal opfattes som et konservativt skøn. En lang række 
virksomheder vil aldrig opdage, at cyberkriminelle har forsøgt at ramme dem, fx når 
phishing-mails kun bliver sendt til udvalgte medarbejdere eller ved mislykkede forsøg 
på at komme ind i virksomhedens it-systemer. Dertil kommer, at det er Dansk Erhvervs 
erfaring, at hacking er tabubelagt, da ofre for cyberangreb ofte frygter, at det kan opfat-
tes som selvforskyldt eller uprofessionelt, når en virksomhed bliver ramt af hacking.  
 
Når en virksomhed bliver udsat for et cyberangreb, kan det få store økonomiske konse-
kvenser for virksomheden. Dels koster det penge og tid at lukke sikkerhedshullet og 
rette op på de skader, som angrebet har resulteret i. Derudover kan cyberangrebet med-
føre, at driften forstyrres med tabt omsætning til følge. Endelig kan det lykkes kriminelle 
at få penge ud af virksomheden, enten i form af digital afpresning eller tricktyverier. 
 
På baggrund af Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse i april 2019 har Dansk Erhverv i 
rapporten; Er Danmark klar til ”Giganternes tid?” estimeret, at de samlede årlige om-
kostninger for it-relateret kriminalitet mod danske virksomheder er på mindst 4. mia. kr. 
Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da metoden ikke inkluderer de omkostnin-
ger, som virksomheder, der ikke er blevet ramt af cyberangreb, bruger på forebyggelse. i    
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Figur 1: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, der har været ramt af 
ét eller flere cyberangreb (fx hacking, phishing eller CEO-fraud) inden for 
de seneste 12 måneder? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april 2019. 

Note: n = 883. 

Andelen af virksomhederne, som har været ramt af succesfulde 
cyberangreb, er faldet siden 2017 

Den positive historie på baggrund af tallene er, at andelen af virksomheder, som har 
oplevet, at de kriminelle har haft held med deres cyberangreb, er halveret siden efteråret 
2017. Det hænger givetvis sammen med, at 2017 var et særligt år med flere omfattende 
cyberangreb.  
 
Vi så blandt andet det store Wannacry-angreb i maj 2017, som ramte danske såvel som 
store internationale virksomheder som Deutsche Bahn, Renault og FedEx. Derudover var 
2017 også året, hvor Mærsk i august 2017 blev ramt af et omfattende og sofistikeret an-
greb, som påvirkede firmaets drift i flere dage og kostede den danske rederigigant 
mindst 1,6 mia. kr. i indtjeningii. 
 
Udover at 2017 var et særligt år for hackerangreb, kan faldet givetvis også forklares af, 
at virksomhederne de seneste år har investeret stort i IT-sikkerheden, så cybertrusler 
kan håndteres på bedst mulig vis, når de opstår. 
 
Selve trusselsniveauet er dog uændret, og der er intet, der tyder på, at truslen bliver 
mindre fremover; tværtimod. De cyberkriminelle finder hele tiden stærkere og mere so-
fistikerede metoder til at ramme virksomhederne. Det er derfor vigtigt, at både virksom-
heder og lovgivere har stort fokus på dette område i de kommende år. 
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Cybertrusler fordelt på virksomhedsstørrelse og brancher 

Figur 2 viser virksomhedernes erfaringer med cybertrusler opdelt på virksomhedsstør-
relse og branche. Den statistiske usikkerhed betyder, at man ikke skal lægge for meget 
i mindre udsving, men der er alligevel tale om en række interessante forskelle. 
   

Figur 2: 
Har din virksomhed været ramt af ét eller flere cyberangreb (fx hacking, 
phishing eller CEO-fraud) inden for de seneste 12 måneder? Fordelt på 
antal medarbejdere og udvalgte brancher.  

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april 2019. 

Note: n = 883. 0-9 medarbejdere (385), 10-24 medarbejdere (216), 25-49 medarbejdere (125), Mere end 50 med-

arbejdere (157), Detailhandel (148), Engroshandel (93), Transport (196), Rådgivning (56), IT eller tele (79), Frem-

stilling (44) og Manuel service (42), Socioøkonomisk virksomhed (34). Nogle af Dansk Erhvervs brancher er 

udeladt af denne figur, fordi antallet af besvarelser i brancherne var under 30. Generelt er resultaterne fordelt 

på virksomhedsstørrelse og branche forbundet med en del statistisk usikkerhed på grund af de relativt få re-

spondenter i de respektive grupper. 
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Virksomhederne rammes af mange forskellige trusler 

De cybertrusler, der rammer danske virksomheder, kan opsummeres i tre typer: 
• Phishing 
• CEO-fraud 
• Ransomware 

Den mest udbredte cybertrussel i de danske virksomheder er lige nu phishing, som halv-
delen af Dansk Erhvervs medlemmer har været forsøgt ramt af inden for de seneste år. 
Når de cyberkriminelle laver phishing, forsøger de fx at narre brugernavne, adgangsko-
der eller kreditkortoplysninger ud af virksomheder, myndigheder eller borgere ved at 
sende falske mails med links, som de håber, at modtageren vil klikke på.  

Der er stor forskel på, hvor professionelle forbryderne er, når de laver phishing-angreb. 
Nogle angreb er relativt amatøragtige mails fra en ukendt afsender skrevet på meget 
tvivlsomt dansk. Andre er meget professionelle forsøg, hvor forbryderne kopierer logoer, 
navne og digitale signaturer for at få det til at se så ægte ud som muligt.  

Svindelformen er for alvor kommet på radaren hos mange virksomheder. Truslen kan 
langt hen ad vejen forebygges ved at udbrede kendskabet til truslen og oplyse medar-
bejdere om, hvordan angrebene typisk ser ud. Indsatsen for at forebygge er også reflek-
teret i tallene: kun hver tiende virksomhed, som har været forsøgt ramt, blev ramt. 
 
En anden trussel, som er vokset i løbet af de seneste år, er CEO-fraud eller direktørsvin-
del. Her forfalsker de cyberkriminelle mails, så det ligner, at den kommer fra direktøren 
i virksomheden. De falske mails er ofte rettet mod sekretærer, regnskabsfolk, mv., som 
bliver bedt om at overføre et større eller mindre beløb eller acceptere fakturaer med det 
samme, fordi direktøren ikke har mulighed for at gøre det.  

For at forebygge CEO-fraud er en lang række virksomheder i disse år i gang med at lave 
procedurer for overførsler og godkendelse af fakturaer. En mulighed er fx to-faktorgod-
kendelse før medarbejdere kan overføre større beløb eller godkende fakturaer med det 
samme. 
 
Endelig er ransomware faldet i omfang i løbet af det seneste år. Ransomware kræver 
ofte, at medarbejdere hopper i en phishing-fælde. Det er formentlig det skærpede fokus 
på phishing, der har nedbragt antallet af skadelige ransomware-angreb, hvor kriminelle 
kræver en løsesum for at genåbne databaser eller anden kritisk infrastruktur i virksom-
heden. 
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Figur 3: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som inden for de seneste 2-3 år 
er blevet ramt eller forsøgt ramt af følgende cybertrusler. 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2019. 

Note: n = 382. 

 
 
   

Figur 4: 
Fordelingen af Dansk Erhvervs medlemmer, i forhold till virksomheder-
nes udvikling i udgifter til cybersikkerhed i løbet af det kommende år.  

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april 2019. 

Note: n = 883. 

 
Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 19. juni 2019.  
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Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående cybersikkerhed kan ske til fagchef for IT og digitalisering Janus 
Sandsgaard på jsa@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6239. 
 
 

i Metoden, hvorpå Dansk Erhverv har beregnet estimatet, bygger på en medlemsundersøgelse foretaget af 

Dansk Erhverv i april 2019, hvor der var 891 respondenter. Estimatet er beregnet i Dansk Erhvervs rapport: Er 

Danmark klar til ”Giganternes tid?” Hvor estimatet også bliver uddybet.  

ii https://www.dr.dk/nyheder/indland/maersk-cyberangreb-har-slaaet-indtjeningen-tilbage 

 

NOTER 
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