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Falske emails fylder i indbakken
Den seneste måling af befolkningens it-anvendelse viser, at 43 pct. af befolkningen
mellem 16 og 89 år oplever at modtage mails afsendt med en hensigt om at lokke
modtageren til at afgive oplysninger, også kaldet ’phishing’. Falske mails er dermed
den mest udbredte form for it-kriminalitet. Den næstmest udbredte form for itkriminalitet er forsøg på at omdirigere internetbrugere til fupbutikker eller andre
typer hjemmesider med forfalsket indhold. Det har hver syvende dansker været
udsat for (14 pct.).
Oplevet it-kriminalitet i forbindelse med privat brug af internet inden for det seneste år. 2019
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Kilde: www.statistikbanken.dk/bebrit19.

Tre former for misbrug/it-kriminalitet på nettet
Statistikken It-anvendelse i befolkningen dækker oplevelser med sikkerhedsproblemer, der kan inddeles i tre hovedgrupper: Misbrug af betalingskortoplysninger,
misbrug af identitetsoplysninger for at opnå økonomisk gevinst og misbrug af
identitetsoplysninger for at chikanere offeret. Det sidste kaldes ærekrænkelse.
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Misbrug af betalingskort- eller identitetsoplysninger for at opnå pengegevinst
Identitetstyveri, falske e-mails og bedrageriske hjemmesider forsøger som regel at
narre penge ud af folk. Selvom mange bliver udsat for forsøg på snyd, slipper de
fleste med skrækken. Hver tyvende har oplevet misbrug af kredit- eller dankort,
mens 3 pct. af befolkningen har mistet penge som følge af identitetstyveri, falske emails eller fup-hjemmesider. Omfanget af økonomiske tab grundet it-kriminalitet
mod privatpersoner er på samme niveau som i 2015. I 2015 blev der i undersøgelsen spurgt, om man havde været udsat for økonomisk tab som følge af misbrug af
kreditkort eller som følge af falske mails og hjemmesider. Hhv. 3 og 4 pct. svarede,
at de havde været udsat for økonomisk tab på grund af misbrug af kreditkort eller
falske mails og bedrageriske hjemmesider i 2015.
Misbrug af identitetsoplysninger til ærekrænkelse
Statistikken måler for første gang oplevelser med it-kriminalitet i forbindelse med
misbrug af personoplysninger til at chikanere offeret. Den type misbrug kan fx
medføre diskrimination, chikane eller mobning. Det har én pct. af danskerne prøvet. Misbrug af oplysninger, billeder eller andet indhold på sociale medier er en

anden form for trussel i forbindelse med vores online adfærd. Af de adspurgte har 2
pct. været udsat for uønsket deling af billeder, videoer eller andet indhold.
Vi stoler mere på it-sikkerheden
Frygten for at blive snydt af it-kriminelle har betydning for vores adfærd på nettet.
Det er især i forbindelse med online køb, download af apps, musik og øvrige filer
samt brug af offentlig Wi-Fi, at internetbrugere frygter at blive udsat for it-kriminalitet. Mest forsigtige er vi, når det drejer sig om deling af personlige oplysninger
på de sociale medier. Hver sjette angiver, at de er mindre villige til at dele personlige oplysninger på sociale medier grundet sikkerhedsbekymringer, og 5 pct. af
befolkningen afholder eller begrænser brugen af netbank på grund et bekymringer
for it-sikkerheden. Frygt for it-kriminalitet afholder eller begrænser 4 pct. i at
kommunikere online med det offentlige. Befolkningens oplevede begrænsning for
internetanvendelse grundet frygt for it-sikkerheden har fået mindre betydning
siden 2015, hvor en større andel afholdt sig fra eller begrænsede deres brug af udvalgte online aktiviteter.
Sikkerhedsbekymringer ved konkrete private aktiviteter på internettet. 2019
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Kilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Sikkerhedskopiering
Hyppig sikkerhedskopiering mindsker risikoen for tab af dokumenter, data, billeder, mv. ved nedbrud eller angreb fra it-kriminelle. 60 pct. af befolkningen tager
back-up af deres filer på online lagertjenester (cloud), en ekstern harddisk eller
USB-nøgle. Sikkerhedskopiering er blevet mere udbredt blandt befolkningen end i
2015, hvor 55 pct. af befolkningen tog back-up af deres filer. Forskellen kan bl.a.
forklares ved, at en række cloud backup-løsninger sker automatisk
Ni ud af ti er online dagligt i 2019
Danskerne er mere digitale end nogensinde. Andelen af danskere som dagligt eller
næsten dagligt er online er steget fra 80 pct. i 2017 til 88 pct. i 2019. De mest
ud¬bredte internetaktiviteter er modtagelse af Digital Post fra det offentlige (91
pct.), sende og modtage e-mails (90 pct.), netbank (88 pct.), informationsøgning
om varer mv. (81 pct.), internetkøb (80 pct.) og nyheder online (79 pct.).
Mere information: Statistikbanken www.dst.dk/stattabel/1535, www.statistikbanken.dk/bebrit19, emnesiden og
www.dst.dk/it.
Kilder og metoder: Oplysningerne kommer fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen 2019. Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra 5.416 gennemførte interviews i april-juni 2019 blandt et repræsentativt udsnit
af befolkningen i alderen 16-89 år. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: It-anvendelse i befolkningen 2020 udkommer uge 24 i 2020..
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