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”Hvis man handler på stjålet kort og afhenter i en Postbutik eller Pakkeboks, så er den største risiko at 
få en P-bøde, mens man afhenter pakken.”



Det er desværre ikke kun forbrugere og virksomheder, der har fået øjnene op for nettets muligheder. Svindlere og 
kriminelle har i stigende grad byttet brækjernene ud med musen. 

Det betyder, at netbutikkerne hver dag kæmper imod svindlere, der forsøger at snyde sig til varer og penge. 

Kampen mod svindlerne koster tid og ressourcer, som i stedet kunne bruges på at udvikle forretningen. Til glæde for ejere, 
ansatte og forbrugere. 

Men hvor stort er problemet egentligt? 

Det har FDIH undersøgt. I maj og juni spurgte vi vores medlemmer, om de rammes af svindel, hvordan de forebygger det og 
hvordan de oplever politiets indsats.

Svarene var ikke positive:

� 6 ud af 10 netbutikker har oplevet svindel i 2017.

� Det er især de større netbutikker, som er i svindlernes fokus.

� 7 ud af 10 svindelramte netbutikker har mellem 1 og 9 gennemførte svindelsager om måneden. 12 % har mere end 10 
gennemførte svindelsager. 

� Svindel koster i gennemsnit netbutikkerne 36.491 kr. om måneden.

� Forebyggelse koster i gennemsnit netbutikkerne yderligere 8.066 kr. om måneden.

� 50 % af de netbutikker, der anmelder svindel til politiet, mener, at politiets indsats er mangelfuld. 

Problemet er altså alvorligt, og butikkerne taber hvert år flere millioner kroner til svindlerne, som forholdsvist risikofrit
snyder løs på nettet. Den stigende svindel risikerer også at undergrave forbrugernes tillid til at handle på nettet. 

Derfor er det nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen for at komme problemet til livs. Det arbejde støtter FDIH.

Danske netbutikker mister millioner til svindlere

Niels Ralund
Adm. direktør



Hovedresultater

� Svindel er et massivt problem. 61% af netbutikkerne har været udsat for svindel eller 
svindelforsøg i 2017.

� Netbutikkerne i analysen svindles månedligt for gennemsnitligt  36.491 kr. Og 
svindlen er højere i månederne op til jul.

� Udgifterne stopper ikke ved svindeltabet. Netbutikkerne i analysen bruger 8.066 kr. 
på forebyggelse og håndtering – altså næsten 100.000 om året

� Svindelforebyggelsen kan kun delvist automatiseres ved fx softwareløsninger; der skal 
også manuelle tjek og telefonopkald til.

� Kun 74% af virksomhederne har anmeldt svindel til politiet. Det generelle billede er, at 
politiets indsats er begrænset og anmeldelse er spild af tid. Blandt årsagerne til ikke at 
anmelde svindel er desuden dårlige erfaring med opklaring og oplevelsen af, at det er 
for besværligt og tidskrævende.
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Data er indsamlet 30. maj – 15. juni 

2017

61% af netbutikkerne har oplevet 

svindel eller svindelforsøg i 2017.

Set på årsplan er tallet sandsynligvis 

højere. Julen og Black Friday er ikke 

kun en højtid for netbutikkerne, 

men også for svindlerne.

Ja; 61%

Nej; 39%

Har virksomheden oplevet svindel eller svindelforsøg i 2017Om analysen



Svindelforsøg

Antallet af svindelforsøg er stærkt 

afhængigt af netbutikkens størrelse. 

60 % af virksomhederne, typisk de mindre,  

oplever månedligt 1 – 9 forsøg på svindel.

17% har over 50 forsøg hver måned.

Gennemsnittet ender derfor på 107 – godt 

trukket op af de store virksomheders 

niveau. 
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60%
23%

17%

Antal svindelforsøg/måned

 1 - 9  10 - 49  50+



Gennemført svindel

For 16% af de virksomheder, der blev udsat 

for svindelforsøg, lykkedes det at holde 

svindlen helt fra døren. 

71% oplevede 1 – 9 gennemførte svindler, 

mens 12% har mere end 10 gennemførte 

svindler om måneden.

Igen trækker store virksomheder ”op” i 

statistikken, så i gennemsnit er der 29 

gennemførte svindler om måneden blandt 

svindelramte netbutikker. 
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16%

71%

12%

Gennemført antal svindler /måned

Ingen  1 - 9  10+



Gennemført svindel - svindelbeløb

I gennemsnit mister de svindelramte 

netbutikker 36.491 kroner månedligt. 

70% af butikkerne har dog et tab på under 

10.000 kroner månedligt. Tabstallet er 

størst for de store netbutikker.

www.fdih.dk 7

30%

40%

30%

Svindlet beløb pr. måned

 1 - 2.499  2.500 - 9.999  10.000 +



Svindelforebyggelse – udgifter

Ud over det direkte tab på svindel er der 
også store udgifter forbundet med at 
forebygge og håndtere svindel.

I gennemsnit bruger netbutikkerne 8.066 
kroner om måneden; altså næsten 100.000 
årligt alene på at forebygge svindel. Tallet 
er væsentligt større for de største 
netbutikker.
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33%

43%

25%

Svindelforebyggelse

Op til 1.999  2.000 - 9.999  10.000+



Svindelforebyggelse – indsatser

Halvdelen af netbutikkerne har 

softwareløsninger til at forebygge svindel.

Når de røde lamper blinker, tager de 

manuelle initiativer over – i form af 

manuelt tjek af ordre og telefonopkald.

Af andre indsatser nævnes Facebook-tjek; 

IP-adresser, begrænsning af 

betalingsmulighed (fx til kontooverførsel 

eller MobilePay), kontrolopkald til 

kortudstedende pengeinstitut – i det 

omfang de ønsker at hjælpe.
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49%

90%

86%

22%

Softwareløsning

Manuelt tjek af adresse og lign.

Telefonopkald til mulig svindler ved

mistanke

Andre indsatser



Levering ved svindel

Den mest udbredte form for ønsket 

levering af svindlerne er afhentning på 

posthus eller pakkeudlevering, som 

anvendes i 4 ud af 5 tilfælde. 

Det sker på trods af, at svindlerne generelt 

burde legitimere sig med lovligt ID ved 

afhentning af pakker. 

Pakkeautomater anvendes i halvdelen af 

tilfældene, mens 6 % af svindlerne dukker 

op på netbutikkens egen adresse for at 

hente varerne.
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79%

55%

49%

6%

9%

Afhentning på

posthus/pakkeudlevering

Levering direkte på adressen

Pakkeautomat

Afhentning i egen fysisk butik/på egen

adresse

Anden leveringsform, notér venligst:

Levering ved svindel og svindelforsøg i 2017



… og ser ud til at reducere 
svindel og svindelforsøg i 
60% af netbutikkerne…

… men man skal som 
netbutik være 

opmærksom på et evt. fald 
i den almindelige 

konvertering.

Svindel - FDIH medlemsanalyse

"Dankort Secured by Nets“ 

”Dankort Secured by Nets” 
er enten allerede i gang 

eller på vej ind hos ca. 2 ud 
af 3 netbutikker i 
undersøgelsen…

Ja; 31%

Nej, men 

løsningen er 

på vej ind; 

43%

Nej; 27%

Er netbutikkens betalingsløsning koblet på 

"Dankort Secured by Nets"?

Ja; 60%Nej; 20%

Ved ikke; 

20%

* Har "Dankort Secured by Nets" løsningen 

reduceret svindel og svindelforsøg i jeres 

netbutik?

Ja, vores 

konvertering 

er faldet 

mærkbart; 8%
Nej; 83%

Andet/ved 

ikke; 8%

*Har "Dankort Secured by Nets" løsningen 

reduceret konvertering?

* NB at stikprøven her er lille og kun giver indikationer



Politiets indsats og butikkernes anmeldelser
Kun 74% af virksomhederne har 

anmeldt svindel til politiet.

6% oplever en god sparring, og 

6% oplever høj kompetence; 

men for de resterende 

netbutikker er oplevelsen, at 

indsatsen er begrænset, og det 

er spild af tid at anmelde.

Blandt de 27%, der ikke 

anmelder svindel, er ca. hver 3. 

butik i tvivl om, hvor de skal 

henvende sig. 

Flertallet undlader at anmelde 

svindlen, fordi der er dårlige 

erfaringer med opklaring, og 

det opleves som besværligt og 

tidskrævende.
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Ja; 74%

Nej; 27%

Har din virksomhed anmeldt svindel til 

politi inden for de seneste 2 år?

3%

6%

6%

14%

33%

47%

50%

Ved ikke

God sparring/rådgivning ift. at…

Generel høj kompetence ift. svindelsager

Andet

Generel lav kompetence til at løse…

Spild af tid - Politiet gør intet

Politiets indsats var begrænset

Har anmeldt: Hvad er erfaringen med politiets indsats?

8%

15%

31%

31%

46%

46%

Svindelbeløb var begrænset

Ved ikke

Jeg ved ikke, hvor jeg skal henvende mig

Andre årsager, notér:

Dårlige erfaringer med opklaring

Det er for besværligt og tidskrævende

Ikke anmeldt: Hvad er årsagen til, at du ikke har anmeldt:



Erfaringer med politiets indsats

Udvalgte kommentarer fra undersøgelsen:

”Politiet ville intet gøre, selvom man bare kunne tage ned i pakkeshoppen og se på overvågningen”

”Vi havde en svindelsag, hvor vi havde alle oplysninger til politiet - og det viste sig, at vi ikke var de 

eneste vedkommende havde misbrugt. Man lukkede sagen efter 6 mdr. grundet manglende ressourcer.”

”Bliver kastet fra politikreds til -kreds, blot for at anmelde (de gange vi har forsøgt, taler vi typisk med 2-

4 politikredse).”

”Der skal være konsekvens mod svindlerne. Pt. er det "gratis" at forsøge. Ingen bliver taget. Vi sidder blot 

og glæder os over, når vi ser en svindelsag, som vi når at stoppe - vi gør os ikke længere forhåbninger 

om, at der bliver fulgt op på det, så vi anmelder ikke engang de sager, som ville udvikle sig til svindel, 

hvis vi ikke stoppede leverancen. Vi anmelder kun de sager, som er endt som svindel.”
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Om analyse og deltagere:
Om analysen:

Data er indsamlet 30. maj – 15. juni 2017

80 respondenter har besvaret analysen (svarprocent på 17). 

Det er netbutikker, som har været udsat for svindelforsøg i 2017, der besvarer analysen.

Analysen fokuserer udelukkende på svindel, der er knyttet direkte op på en svindlers køb (eller forsøg herpå) i netbutikker.

Deltagernes profil:

Medlemmer hos FDIH

Alle med netbutik (Forbruger/B2B)

Ansatte: 

51% under 10 ansatte, 

30% fra 10-49 ansatte,

19% har over 50 ansatte 

Omsætning: 

46% op til 10 mio. kr. 

25% 11 – 49 mio. kr.

21% over 50 mio.kr


