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Danske virksomheder:

Politikerne har ikke tilstrækkeligt fokus på it-kriminalitet
Bekæmpelse af it-kriminalitet drukner i hverdagens udfordringer hos danske virksomheder.
Virksomhederne erkender deres eget ansvar, men de mener også, at politikerne ikke har
nok fokus på at løse udfordringerne med it-kriminalitet.
En ny undersøgelse fra Codan viser, at det står sløjt til med virksomheders og politikeres fokus på
it-kriminalitet. Ifølge undersøgelsen har 23 % af de deltagende danske virksomheder været ramt af
it-kriminalitet. Og for en femtedel af dem, der har været ramt, er omkostningerne løbet op i mere
end 200.000 kr.
98 % af de deltagende virksomheder mener, at de selv bærer et ansvar for at dæmme op for
denne form for kriminalitet. Men knap halvdelen (48 %) synes, at de hverken er gode eller dårlige
til at forebygge og løse udfordringer med it-kriminalitet.
”De økonomiske konsekvenser for både samfund og de enkelte virksomheder er alvorlige, når itkriminelle bryder ind i virksomheders it-systemer og tømmer netbanken, stjæler fortrolige data eller
ødelægger systemerne – og de er desværre på hastig fremmarch. Derfor er det nødvendigt, at der
bliver igangsat initiativer med fokus på virksomhedernes it-sikkerhed,” siger Niels Ringling,
underwritingdirektør i Codan Erhverv.
Politikerne har en opgave foran sig
Codan opfordrer derfor til en styrket indsats på området. Både politikere og virksomheder bør efter
Codans vurdering tage udfordringen alvorligt. Og noget tyder på, at politikerne bør mere på gaden:
Ifølge Codans undersøgelse mener 56 % af virksomhederne, at politikerne slet ikke eller i lav grad
har fokus på at løse udfordringerne med it-kriminalitet. Det er på trods af initiativer som Politiets
nye Cyber Crime Center.
”Over halvdelen af virksomhederne (53 %) mener ikke, at flere lovkrav vil dæmme op for
kriminaliteten på området. Men virksomhederne bakker op om to konkrete forslag til danske
politikere,” siger Niels Ringling. ”66 % støtter, at der etableres en offentlig og uafhængig
organisation, hvor virksomheder kan dele viden om og erfaringer med angreb af it-kriminalitet. Det
vil give virksomhederne adgang til nyttig anonym viden, der kan hjælpe dem i deres arbejde med
at bekæmpe it-kriminalitet.”
Brancheforeningen for it- og televirksomheder, IT-Branchen, foreslår nu, at der bliver taget politisk
initiativ til et nationalt videncenter særligt målrettet virksomheders it-sikkerhed.
”Det er et stort problem, at så mange danske virksomheder er udsat for it-kriminalitet. Hvis vi skal
dæmme op for det, er viden om de it-kriminelle og deres metoder et afgørende våben. Der er brug
for samarbejde mellem det offentlige og private på nationalt niveau. Vi skal have samlet mere
systematisk viden, så vi sammen kan hjælpe virksomhederne med sikre sig mod it-kriminalitet,”
siger Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen.
#
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført for Codan af analyseinstituttet Wilke. Der er i alt gennemført 150
interviews med it-beslutningstagere blandt større danske virksomheder inden for brancherne
finans, energi, handel, information & kommunikation, overnatningsfaciliteter og
restaurationserhverv samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i perioden 28/2 til
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11/3 2014.
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Om Codan Forsikring
Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og
godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der
bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske
forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 23.000
medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR her. Læs mere om Codan på www.codan.dk.

