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1. Indledning og sammenfatning 

Denne rapport om forsikringssvindel er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

gennemført af Userneeds for Forsikring & Pension i perioden 30. maj til 7. juni 

2014. 1.034 personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på 

parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. 

Formålet med undersøgelsen er dels at få indsigt i danskernes holdning til og 

egne erfaringer med forsikringssvindel, og dels at undersøge om der er sket en 

ændring siden undersøgelsen i 2009. Hvis der udelukkende vises tal fra 2014, er 

det fordi, spørgsmålet ikke blev stillet i 2009, eller fordi der ikke er signifikant 

forskel fra 2009 til 2014. 

Det er i sagens natur vanskeligt at undersøge omfanget af forsikringssvindel. 

Man kan vælge at forlade sig på, hvad forsikringsselskaberne opdager. Det vil 

systematisk undervurdere svindlen. Alternativt kan man spørge folk, som i 

denne undersøgelse, med de begrænsninger, der er forbundet med at spørge til 

et følsomt emne, der forlader sig på selvrapportering. 

Internationale undersøgelser peger på, at omkring 10 pct. af de samlede 

udbetalinger af erstatninger kan henføres til svindel. I en dansk kontekst svarer 

det til omkring 4 mia. kr. om året. Det er altså ikke ubetydelige beløb, der 

svindles for – beløb som det store flertal af ærlige forsikringskunder i sidste 

ende må betale. 

Forsikringssvindel stiller forsikringsselskaberne i et dilemma. På den ene side 

ønsker de ikke at mistænkeliggøre det store flertal af ærlige forsikringskunder 

med inkvisitoriske spørgsmål og undersøgelser. På den anden side skal de 

anløbne forsikringskunder ikke kunne vide sig sikre – ikke mindst af hensyn til 

de ærlige kunder, som unødigt får forhøjet deres forsikringspræmier. 

På grund af undersøgelsens følsomme emne har deltagerne indledningsvist haft 

mulighed for at sige 'nej tak' til at deltage i undersøgelsen, efter de blev bekendt 

med emnet. 92 pct. af deltagerne svarede 'ja tak'. Det er samme andel som i 

2009. 

Resultaterne af undersøgelsen viser, at: 

 22 pct. har omgået én eller flere forsikringsregler, hvilket er statistisk 

signifikant færre, end hvad undersøgelsen i 2009 viste, hvor 27 pct. 

erkendte, at de har omgået én eller flere forsikringsregler. De mest udbredte 

forseelser er, 1) at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes 

navn, 2) at give forsikringsselskabet en anden forklaring for at få en 

erstatning, man ikke er berettiget til og 3) at skrive ekstra på anmeldelsen 

til forsikringsselskabet. 

 40 pct. kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i 

forældrenes navn. Dette er signifikant færre end i 2009, hvor halvdelen af 

de adspurgte kendte nogen, der havde omgået forsikringsreglerne. Andelen 

af personer, der kender nogen, der har givet en anden forklaring, er faldet 

fra 44 pct. i 2009 til 32 pct. i 2014. Knap 30 pct. kender nogen, der har 

skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. I 2009 undersøgelsen var det 44 pct.  

 Lidt under halvdelen af danskerne mener, at det er i orden at være fast 

bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 5 pct. mener, at det er i 

orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 1 pct. af 
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befolkningen finder det acceptabelt at opdigte en skade for at få udbetalt 

erstatning – fx melde sin cykel stjålet, selvom den står i kælderen. 

 Danskerne mener i høj grad, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe 

forsikringssvindel. 39 pct. mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan. 

52 pct. mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de 

store sager, hvor mange penge er på spil. Holdningen til, hvorvidt 

forsikringsselskaberne skal bekæmpe forsikringssvindel, og hvilke metoder, 

det er i orden at bruge, har ikke ændret sig signifikant i forhold til 2009 

undersøgelsen. 

 Ifølge loven må forsikringsselskaberne ikke få adgang til eksisterende 

videomateriale fra fx tankstationer, der kan dokumentere forsikringssvindel. 

Trods denne lovgivning mener 77 pct. af danskerne, at 

forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale. 

 Man skal tænke over, hvad man oplyser om sig selv på sociale medier som 

fx Facebook. Det er nemlig lovligt, at forsikringsselskabet går ind på en 

kundes åbne Facebook-profil. 50 pct. af danskerne mener dog, at dette ikke 

er i orden.  

2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv 

Forsikringssvindel er vanskeligt at opdage i modsætning til mere synlige 

forbrydelser som fx røveri. En konsekvens er, at det er svært at bestemme 

udbredelse og omfang. En undersøgelse fra Association of British Insurers (ABI) 

fra juli 2009 estimerer, at uopdaget forsikringssvindel i Storbritannien koster 

selskaberne £1,9 mia. om året eller seks pct. af præmierne.1 Det medfører en 

årlig ekstraudgift per forsikringstager på £44 eller 354 kr. Estimatet baserer sig 

på: 

A. Interviews med de ti største britiske forsikringsselskaber samt en række 

myndigheder med viden om området. 

B. Et survey blandt kunderne. 

C. En litteraturgennemgang, der peger på, at mellem 7 og 15 pct. af 

erstatningskravene er svindel.2  

Af ovenstående kan udledes en undetected fraud risk multiplier, som ganges det 

samlede antal opdagede svindelsager, hvilket giver estimatet på £1,9 mia. om 

året. 

Estimatet er relativt lavt i forhold til andre undersøgelser. Den omtalte 

litteraturgennemgang viser, at undersøgelser fra USA, Australien, Canada, 

Tyskland og Storbritannien fremkommer med estimater på mellem 10-15 pct. af 

præmierne og 7-15 pct. af erstatningskravene. 

Tal fra ABI viser, at ca. 1/5 af forsikringstagerne giver udtryk for, at de muligivs 

vil overdrive et erstatningskrav eller ligefrem opdigte en skade. ABI peger 

endvidere på, at den potentielle forsikringssvindler sandsynligvis er mand, i 

fuldtidsbeskæftigelse, mellem 18 og 34 år, har en indkomst over £30.000, har 

opsparing og investeringer ud over pensionen under en værdi på £5.000, har 

                                                
1 http://www.abi.org.uk/Media/Releases/2009/07/40569.pdf  
2 Forskellige undersøgelser estimerer, at forsikringssvindel udgør mellem 10-15 pct. af 
præmierne, 7-15 pct. af værdien af erstatningskravene og 10-13 pct. af antallet af 
skadesanmeldelserne. 

http://www.abi.org.uk/Media/Releases/2009/07/40569.pdf
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gæld ud over realkreditlån på mere end £5.000 og bor i det nordøstlige 

Storbritannien eller London. 

3. Forsikringssvindel i Danmark 

I Danmark tilbageholder forsikringsselskaberne hvert år erstatninger for omkring 

400 mio. kr. pga. forsikringssvindel, jf. tabel 1. Det er ikke alt forsikringssvindel, 

som selskaberne opdager, og det er formentlig kun toppen af isbjerget, der kan 

ses af statistikken. Man må derfor formode at det reelle beløb, der svindles for 

hvert år, er betydeligt højere. 

Tabel 1 Forsikringssvindel i Danmark, 2009-13 

    2009 2010 2011 2012 2013 

  --- antal sager --- 

Samlet antal sager 3.052 3.287 3.060 4.248 4.032 

Heraf:  Løsøre og bygning 1.436 1.570 1.654 1.877 1.805 

 Auto 1.219 1.331 1.025 1.869 1.652 

 Personskade 397 385 381 502 576 

  --- mio. kr. --- 

Tilbageholdte erstatninger 429 419 386 456 419 

Heraf:  Løsøre og bygning 178 223 143 258 180 

 Auto 114 100 70 79 115 

  Personskade 138 96 172 119 124 

Anm.: Tallene bygger på indberetninger fra forsikringsselskaberne, der dækker 2/3 af 

markedet, og er derefter opregnet til markedsniveau. 

Kilde: Forsikring & Pension 

4. Danskernes syn på ulovligheder og dårlig adfærd  

Indledningsvist er der spurgt om holdningen til en lang række ulovlige forhold. 

Undersøgelsen viser, at stort set ingen finder det i orden at smutte fra regningen 

på benzinstationen eller restauranten, at opdigte en skade for at få udbetalt 

erstatning eller modtage ydelser uden at være berettiget, jf. figur 1. Det er 

heller ikke acceptabelt at forværre person- eller tingskade for at få større 

erstatning. 

I den anden ende af skalaen er danskerne ligeligt delt på spørgsmålet om, 

hvorvidt det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i 

forældrenes navn, lufte hund uden snor, samt køb og brug af sort arbejde. 
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Figur 1 Andel der mener, det ikke er i orden, at …, 2014 

Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

Forsikringssvindel deler i højere grad danskerne. Knap halvdelen af danskerne 

ser det ikke som forsikringssvindel at være fast bruger af en bil, der er forsikret 

i forældrenes navn. Modsat er stort set alle enige om, at det ikke er acceptabelt 

at skrive ekstra på anmeldelsen, forværre ting- og personskader eller opdigte en 

skade.  
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Figur 2 Det er acceptabelt at …, 2014 

Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

Omkring halvdelen finder det acceptabelt at være fast bruger af en bil, der er 

forsikret i forældrenes navn. 5 pct. synes, at det er i orden at skrive lidt ekstra 

på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Når det drejer sig om forværring af ting- 

og personskade, synes ca. 3 pct. af respondenterne, at det er i orden. Færrest 

tolererer, at man opdigter en skade. 

5. Indikationer på omfang af forsikringssvindel 

Det er vanskeligt at estimere omfanget af forsikringssvindel. I undersøgelsen er 

der spurgt til respondenternes egne erfaringer med omgåelse af reglerne. 

Efterfølgende om respondenterne kender en eller flere, der har omgået reglerne. 

Fra 2009 til 2014 er andelen af danskere, der følger reglerne, steget fra 71 pct. 

til 77 pct., hvilket er en statistisk signifikant stigning, og andelen, der 

indrømmer at have omgået reglerne er faldet fra 27 til 22 pct. 1 pct. ønsker ikke 

at svare, jf. figur 3. 
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Figur 3 Følger du selv reglerne? 2009 og 2014 

Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds.  

Blandt dem, som har omgået reglerne, er forseelsen som oftest at være fast 

bruger af en bil, der er forsikret af forældrene, jf. figur 4. Den næst hyppigste 

svindel er at give en falsk forklaring, mens 5 pct. indrømmer at have skrevet 

ekstra på skadesanmeldelsen. 

Figur 4 Hvordan er forsikringsreglerne omgået? 2014 

 
Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse. Af 1.034 respondenter svarer 793, at de ikke 
har gjort noget af ovenstående. Yderligere 15 ønsker ikke at svare. Tilbage er 228 
respondenter svarende til 22 pct., der har foretaget en/flere af ovenstående hændelser. 
Figuren viser procentdelen i forhold til samtlige besvarelser.  

Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

Respondenterne er spurgt, om de kender nogen, der har omgået reglerne. Det 

viser sig i høj grad at være tilfældet, jf. figur 5. Der er dog signifikant færre i 

2014 end i 2009, der kender nogen, som har omgået forsikringsreglerne. 
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Figur 5 Kender du nogen, der har …? 2009 og 2014 

Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

 

Knap 40 pct. af danskerne angiver, at de kender nogen, der har været fast 

bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, og det er dermed den mest 

udbredte forseelse. Mange angiver, at de kender nogle, der har skrevet lidt 

ekstra på anmeldelsen samt givet en anden forklaring med henblik på at få en 

større erstatning.  

6. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis … 

Respondenterne er blevet præsenteret for seks forskellige situationsbeskrivelser. 

For hver situation blev de bedt om at angive, i hvor høj grad de opfatter 

situationen som forsikringssvindel. Fælles for alle situationerne er, at 

hovedparten af respondenterne i høj eller nogen grad opfatter det beskrevne 

som svindel, jf. figur 6. Der er ikke forskelle mellem undersøgelserne i 2009 og 

2014. 
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Figur 6 I hvor høj grad er det forsikringssvindel at …, 2014 

 
Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 2 spørgsmål 26-31. 
Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

Svarene indikerer, at der er bred enighed blandt danskerne om, at det er 

forsikringssvinel, at anmelde en skade, som ikke har fundet sted, eller som 

vedkommende selv har afstedkommet, eller at skrive ekstra på anmeldelsen. 

Størst accept af svindel er der i situationen, hvor man er fast bruger af 

forældres bil. Dette kan skyldes, at det er en udbredt hendelse eller at mange 

ikke er klar over, at det er forsikringssvindel. 

7. Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til 
…? 

Respondenterne er blevet spurgt, hvordan de ville reagere, hvis de fik kendskab 

til, at en bekendt har begået forsikringssvindel, jf. figur 7. 

For alle de nævnte scenarier er det et fællestræk, at de fleste personer ikke ville 

foretage sig noget. Det drejer sig om mellem 43 og 69 pct., der ikke ville blande 

sig. Mellem 15 og 30 pct. ville bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet 

af et forsikringsselskab. Mellem 2 og 11 pct. ville kontakte politiet eller 

forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til, at en bekendt havde begået 

forsikringssvindel. Flest danskere ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, 

hvis de fik kendskab til, at en bekendt havde meldt en gemt cykel stjålet (11 

pct.). For de øvrige områder er det under 5 pct., der ville kontakte politiet eller 

forsikringsselskabet. 
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Figur 7 Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til, at en bekendt 

..., 2014 

 
Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 2 spørgsmål 37-41. 
Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

8. Konsekvenser af forsikringssvindel 

Respondenterne er blevet spurgt om hvem konsekvenserne af forsikringssvindel 

rammer, jf. figur 8. 

Figur 8 Konsekvenserne af forsikringssvindel, 2014 

 Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 
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Det fremgår, at 90 pct. er enige i, at forsikringssvindel har konsekvenser for 

forsikringsselskaberne. Ligeledes er 90 pct. enige i, at det har konsekvenser for 

de øvrige forsikringskunder. 

Kun 11 pct. er enige i, at forsikringssvindel ikke har konsekvenser for 

forsikringsselskaberne, da de har penge nok. 

25 pct. mener, at forsikringssvindel kun har konsekvenser for dem selv, hvis det 

bliver opdaget. 

Hvem er de 25 pct., der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet om, at 

forsikringssvindel udelukkende har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver 

opdaget? En nærmere undersøgelse tegner følgende billede, jf. figur 9. 

Figur 9 Andele der er enige/meget enige i, at forsikringssvindel kun har 

individuelle konsekvenser, hvis det opdages, 2014 

Anm.: Gruppen, der erklærer sig enige/meget enige i ovenstående, er på 262 
respondenter ud af den samlede gruppe på 1.034. 70 respondenter angiver at have givet 
en anden forklaring. 24 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 51 angiver 
at have skrevet ekstra på anmeldelsen. 21 af disse erklærer sig enige/meget enige i 
ovenstående. 
Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

Der er en overvægt af personer, som selv har begået forsikringssvindel blandt 

de personer, der kun mener forsikringssvindel har en konsekvens for dem selv, 

hvis de bliver opdaget. Det kan indikere, at de, der indrømmer 

forsikringssvindel, ikke tager højde for eller ignorerer, at svindlen også påvirker 

forsikringsselskabet og de øvrige forsikringskunder. 
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9. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? 

Skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikringssvindel? Det skal de afgjort, 

mener danskerne, jf. figur 10.  

Figur 10 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikringssvindel? 

 Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

9 ud af 10 svarer ”Ja” til at forsikringsselskaberne skal bekæmpe 

forsikringssvindel. 39 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad 

de kan for at bekæmpe forsikringssvindel, mens 52 pct. mener, at 

forsikringsselskaberne skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange 

penge er på spil. Blot 3 pct. mener, at forsikringsselskaberne ikke skal gøre en 

særlig indsats for at bekæmpe forsikringssvindel. 

Blandt respondenterne, der har svaret ”Ja” til ovenstående spørgsmål, er der 

yderligere spurgt til, hvorfor de mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe 

forsikringssvindel, jf. figur 11. 
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Figur 11 Hvorfor skal forsikringsselskaberne bekæmpe forsikrings-

svindel? 2014 

 
Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse, hvorfor tallene ikke summerer til 100 pct. 
Ovenstående procentdele er udregnet på baggrund af den samlede population. For den 
præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål 48. 
Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds.  

70 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel under henvisning 

til at opretholde en vis moral om svindel i samfundet. Herefter følger hensynet 

til priserne på forsikringer, der som følge af svindel alt andet lige vil være 

højere.  

10. Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? 

Hvor langt må eller bør forsikringsselskaberne gå for at opklare 

forsikringssvindel eller afdække en mistanke? Spørgsmålet er undersøgt ved at 

bede respondenterne om at forholde sig til en række situationsbeskrivelser. 

Det første eksempel omhandler adgang til eksisterende videoovervågning: 

 En mand melder sin bil stjålet fra en tankstation. Tankstationen har 

videoovervågning, som viser, at bilen slet ikke har været på tankstationen. 

Som reglerne er i dag, har forsikringsselskaberne ikke adgang til 

videomaterialet. 

De næste eksempler omhandler tyveri og efterfølgende overvågning af 

mistænkte samt kontakt til en nabo: 

 En mand har fået erstatning for tyveriet af en veteranbil. Han går imidlertid 

hver aften hen på et værksted, hvor han restaurerer selvsamme bil med nye 

reservedele. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at 

forsikringsselskabet lader manden skygge hen til værkstedet? I henhold til 

loven må forsikringsselskaberne godt skygge manden. 

 En kvinde har anmeldt et tyveri af tre næsten nye B&O fladskærme til godt 

100.000 kr., som hun ikke har kvitteringer for. Forsikringsselskabet får 

begrundet mistanke om, at der er begået forsikringssvindel, idet hun for 

nylig har mistet sit job, samt at både hendes hus og bil samtidig er sat til 
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salg. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet 

kontakter kvindens nabo for at udspørge om kvinden? 

De to eksempler neden for er tilføjet til undersøgelsen i 2014, og omhandler 

research via Facebook og uoplyst optagelse af telefonsamtale. 

 En mand har haft indbrud i sit hjem, mens han var på ferie. Han 

anmelder det til sit forsikringsselskab. Hvis ferieplanerne fremgår af 

mandens Facebook-profil, kan det i særligt grove tilfælde påvirke 

erstatningen. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at 

forsikringsselskabet ser på mandens åbne Facebook-profil for at se, om 

han har skrevet, at han var på ferie i den pågældende periode? Der er 

ikke nogen lov, der forhindrer forsikringsselskabet i at gøre dette.  

 Et forsikringsselskab ønsker at udspørge en kunde telefonisk om en 

skadesanmeldelse, hvor selskabet har mistanke om svindel. I hvor høj 

grad synes du, at det er i orden, at selskabet optager telefonsamtalen 

uden at orientere kunden om det? Ifølge loven er det tilladt at optage en 

samtale skjult, hvis man selv er en del af den. 

Svarene på ovenstående fremgår af figur 12. 

Figur 12 Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? 2014 

 
Kilde: Forsikring & Pension på baggrund af Userneeds. 

Respondenterne mener, at forsikringsselskaberne i høj/nogen grad (77 pct.) må 

få adgang til allerede eksisterende videomateriale. Over halvdelen af 

respondenterne mener, at det er i orden at spørge naboen. Det samme er 

tilfældet mht. at skygge en person mistænkt for forsikringssvindel. Danskernes 

holdning til disse spørgsmål har ikke ændret sig signifikant siden 2009. 

Til spørgsmålet om hvorvidt det er i orden, at forsikringsselskaberne ser på en 

mistænkt forsikringskundes Facebook-profil, er respondenterne delt ligeligt 

mellem personer, som overvejende mener, at det er i orden, og personer, som 

overvejende ikke synes det er i orden. 2 ud af 3 mener ikke, at det er i orden, at 

forsikringsselskabet optager en telefonsamtale uden på forhånd at orientere om 

det. 
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Bilag 1: Metode 

Rapporten om forsikringssvindel er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

gennemført af Userneeds for Forsikring & Pension i perioden 30. maj til 7. juni 

2014. 1.034 personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på 

parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. 

Resultaterne i denne type undersøgelse vil altid være behæftet med en vis 

usikkerhed. Tabel B1 viser usikkerhedsmarginen ved forskellige 

stikprøvestørrelser og sammenhængen til signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 

pct. Benyttes fx et 5 pct. signifikansniveau, giver det som udgangspunkt en 

usikkerhedsmargin på ca. +/- 3 pct.point ved 1.000 respondenter.  

Statistiske test med signifikans på 5 pct. niveau betyder, at der er mindre end 5 

pct. sandsynlighed for, at en forskel mellem to grupper beror på en tilfældighed. 

I rapporten omtales kun sammenhænge, der er signifkante på 5 pct. 

signifikansniveau. 

Tabel B1 Konfidensinterval ved forskellige respondentgruppestørrelser 

og signifikansniveauer 

 90 pct. 95 pct. 99 pct. 

--- pct.point --- 

5.000 +/- 1,2  +/- 1,4  +/- 1,8  

1.000 +/- 2,6  +/- 3,1  +/- 4,1  

500 +/- 3,7  +/- 4,4  +/- 5,8  

250 +/- 5,2  +/- 6,2  +/- 8,2  

100 +/- 8,2  +/- 9,8  +/- 12,9  

Anm.: De rapporterede konfidensintervaller er de størst mulige for de nævnte 
respondentgrupper svarende til, at grupperne deler sig i to lige store dele. 

Signifikanstest angiver blot, om en forskel beror på en tilfældighed. Ofte er det 

mere informativt at vide, hvilke værdier en given parameter kan antage. Denne 

information indeholdes i konfidensintervaller, der angiver et interval, inden for 

hvilket parameteren med en given sandsynlighed befinder sig. I det 

ovenstående angives konfidensintervallet som en note under figurerne. Der er 

anvendt et 95 pct. konfidensinterval. Med andre ord vil resultatet med 95 pct. 

sikkerhed være inden for intervallet.  
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Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar 

Spørgsmål 1 
  

 

Hvad er din holdning til at tanke benzin uden at betale (smutte fra regningen)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 2 0,2 1 0,1 

Det er okay 0 0 4 0,4 

Det er ikke okay 89 8,3 65 6,3 

Det er slet ikke okay 975 91,5 959 92,7 

Ved ikke 0 0 5 0,5 

Total 1066 100 1034 100 

 
  

 

Spørgsmål 2 
  

 

Hvad er din holdning til at snyde i skat?     

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 7 0,7 9 0,9 

Det er okay 67 6,3 44 4,2 

Det er ikke okay 417 39,1 327 31,6 

Det er slet ikke okay 565 53 632 61,1 

Ved ikke 10 0,9 22 2,1 

Total 1066 100 1034 100 

   

 

Spørgsmål 3, 2009 
  

 

Hvad er din holdning til at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet 
(fx angive flere mistede cd’er end man reelt har)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 11 1 - - 

Det er okay 115 10,8 - - 

Det er ikke okay 438 41,1 - - 

Det er slet ikke okay 494 46,3 - - 

Ved ikke 8 0,8 - - 

Total 1066 100 - - 
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Spørgsmål 3, 2014 
  

 

Hvad er din holdning til at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet 
(fx angive flere mistede smykker end man reelt har)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay - - 8 0,8 

Det er okay - - 48 4,6 

Det er ikke okay - - 339 32,7 

Det er slet ikke okay - - 624 60,3 

Ved ikke - - 16 1,5 

Total - - 1034 100 

 

Spørgsmål 4 
  

 

Hvad er din holdning til at købe sort arbejde? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 65 6,1 43 4,1 

Det er okay 440 41,3 364 35,2 

Det er ikke okay 356 33,4 334 32,3 

Det er slet ikke okay 154 14,4 231 22,4 

Ved ikke 51 4,8 61 5,9 

Total 1066 100 1034 100 

 
Spørgsmål 5 

  

 

Hvad er din holdning til at arbejde sort? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay - - 43 4,1 

Det er okay - - 369 35,7 

Det er ikke okay - - 347 33,5 

Det er slet ikke okay - - 215 20,8 

Ved ikke - - 60 5,8 

Total - - 1034 100 
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Spørgsmål 6 
  

 

Hvad er din holdning til at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning (fx 
melde sin cykel stjålet uden, at den er det)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 4 0,4 2 0,2 

Det er okay 8 0,8 9 0,9 

Det er ikke okay 236 22,1 194 18,7 

Det er slet ikke okay 815 76,5 823 79,6 

Ved ikke 3 0,3 6 0,6 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 7 
  

  

Hvad er din holdning til at smide batterier i skraldespanden i stedet for 
en speciel spand til batterier? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 4 0,4 28 2,7 

Det er okay 8 0,8 112 10,8 

Det er ikke okay 236 22,1 450 43,5 

Det er slet ikke okay 815 76,5 422 40,8 

Ved ikke 3 0,3 22 2,2 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 8 
  

  

Hvad er din holdning til at lufte hund uden at have den i snor?  

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 78 7,3 122 11,8 

Det er okay 334 31,3 372 36,0 

Det er ikke okay 350 32,8 316 30,5 

Det er slet ikke okay 251 23,5 171 16,6 

Ved ikke 53 5 53 5,1 

Total 1066 100 1034 100 
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Spørgsmål 9 
  

  

Hvad er din holdning til at forværre en tingskade for at få større 
erstatning fra forsikringsselskabet (fx beskadige en genstand mere end 
den var i forvejen)? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 7 0,7 4 0,4 

Det er okay 50 4,7 27 2,6 

Det er ikke okay 462 43,3 379 36,6 

Det er slet ikke okay 538 50,5 606 58,6 

Ved ikke 9 0,8 18 1,8 

Total 1066 100 1034 100 

 

 
Spørgsmål 10 

  

 

Hvad er din holdning til at forværre en personskade for at få større udbetaling 
fra forsikringsselskabet (fx overdrive smerter i ryggen)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 7 0,7 4 0,4 

Det er okay 36 3,4 24 2,4 

Det er ikke okay 398 37,3 339 32,8 

Det er slet ikke okay 613 57,5 647 62,5 

Ved ikke 12 1,1 20 1,9 

Total 1066 100 1034 100 

   

 

Spørgsmål 11 
  

 

Hvad er din holdning til at parkere ulovligt på invalideparkeringsplads? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 7 0,7 9 0,8 

Det er okay 58 5,4 57 5,6 

Det er ikke okay 443 41,6 354 34,2 

Det er slet ikke okay 550 51,6 596 57,6 

Ved ikke 8 0,8 18 1,7 

Total 1066 100 1034 100 
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Spørgsmål 12 
  

 

Hvad er din holdning til at være fast bruger af en bil, som egentlig er forsikret i 
forældrenes navn? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 86 8,1 86 8,3 

Det er okay 440 41,3 398 38,5 

Det er ikke okay 295 27,7 292 28,3 

Det er slet ikke okay 174 16,3 162 15,6 

Ved ikke 71 6,7 97 9,3 

Total 1066 100 1034 100 

   

 

Spørgsmål 13 
  

 

Hvad er din holdning til at spise på restaurant uden at betale (smutte fra 
regningen)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 1 0,1 1 0,1 

Det er okay 1 0,1 5 0,5 

Det er ikke okay 158 14,8 141 13,7 

Det er slet ikke okay 906 85 881 85,2 

Ved ikke 0 0 6 0,6 

Total 1066 100 1034 100 

 
Spørgsmål 14 

  

 

Hvad er din holdning til at give forsikringsselskabet en anden forklaring end 
hvad der reelt skete (fx sige, at cyklen var låst, da den blev stjålet, selvom den 
ikke var det) 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay - - 14 1,4 

Det er okay - - 155 15,0 

Det er ikke okay - - 419 40,5 

Det er slet ikke okay - - 417 40,3 

Ved ikke - - 29 2,8 

Total - - 1034 100 
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Spørgsmål 15 
  

  

Hvad er din holdning til at køre med offentlig transport uden at betale?  

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 11 1 10 1,0 

Det er okay 79 7,4 63 6,0 

Det er ikke okay 474 44,5 473 45,8 

Det er slet ikke okay 494 46,3 476 46,1 

Ved ikke 8 0,8 12 1,2 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 16 
  

  

Hvad er din holdning til at tage småting med hjem fra arbejdspladsen, 
selvom man ved det ikke er tilladt? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 21 2 22 2,2 

Det er okay 236 22,1 218 21,1 

Det er ikke okay 537 50,4 502 48,5 

Det er slet ikke okay 250 23,5 269 26,0 

Ved ikke 22 2,1 23 2,2 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 17 
  

  

Hvad er din holdning til at downloade musik ulovligt fra internettet?  

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 69 6,5 61 5,9 

Det er okay 299 28 277 26,8 

Det er ikke okay 443 41,6 427 41,3 

Det er slet ikke okay 206 19,3 210 20,3 

Ved ikke 49 4,6 59 5,7 

Total 1066 100 1034 100 
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Spørgsmål 18 
  

  

Hvad er din holdning til at modtage offentlige ydelser uden at være 
berettiget til dem? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Det er helt okay 3 0,3 3 0,3 

Det er okay 9 0,8 10 1,0 

Det er ikke okay 275 25,8 233 22,5 

Det er slet ikke okay 775 72,7 780 75,4 

Ved ikke 4 0,4 8 0,8 

Total 1066 100 1034 100 

 
  

  

     

Spørgsmål 19, 2009 
  

  

Kender du nogen, der har skrevet ekstra på anmeldelsen til 
forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede cd’er end tilfældet var)? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed 204 19,1 - - 

Ja, det gør jeg måske 262 24,6 - - 

Nej, det tror jeg ikke 372 34,9 - - 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke 206 19,3 - - 

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse 22 2,1 - - 

Total 1066 100 - - 

 
Spørgsmål 19, 2014 

  

  

Kender du nogen, der har skrevet ekstra på anmeldelsen til 
forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede smykker end tilfældet 
var)? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed - - 109 10,6 

Ja, det gør jeg måske - - 195 18,9 

Nej, det tror jeg ikke - - 440 42,5 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke - - 259 25,0 

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse - - 31 3,0 

Total - - 1034 100 
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Spørgsmål 20 
  

  

Kender du nogen, der har opdigtet en skade for at få udbetalt erstatning 
(fx melde sin cykel stjålet uden, at den var det)? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed 96 9 74 7,1 

Ja, det gør jeg måske 138 12,9 102 9,8 

Nej, det tror jeg ikke 475 44,6 480 46,4 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke 333 31,2 357 34,5 

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 24 2,3 22 2,2 

Total 1066 100 1034 100 

   

 

Spørgsmål 21 
  

 

Kender du nogen, der har givet forsikringsselskabet en anden forklaring end 
hvad der reelt skete (fx sagt, at cyklen var låst, da den blev stjålet, selvom den 
ikke var det)? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed 147 13,8 113 10,9 

Ja, det gør jeg måske 290 27,2 218 21,1 

Nej, det tror jeg ikke 397 37,2 437 42,3 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke 213 20 235 22,7 

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 19 1,8 30 2,9 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 22 
  

  

Kender du nogen, der har forværret en tingskade for at få større 
erstatning (fx beskadiget en genstand mere end den var i forvejen)? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed 98 9,2 69 6,7 

Ja, det gør jeg måske 169 15,9 125 12,1 

Nej, det tror jeg ikke 487 45,7 509 49,2 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke 291 27,3 303 29,3 

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 21 2 28 2,7 

Total 1066 100 1034 100 
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Spørgsmål 23 
  

  

Kender du nogen, der har forværret en personskade for at få større 
udbetaling fra forsikringsselskabet (fx overdrive smerter i ryggen)? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed 60 5,6 37 3,6 

Ja, det gør jeg måske 105 9,8 107 10,3 

Nej, det tror jeg ikke 478 44,8 469 45,4 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke 400 37,5 396 38,3 

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 23 2,2 24 2,3 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 24 
  

  

Kender du nogen, der har været fast bruger af en bil, som egentlig var 
forsikret i forældrenes navn? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Ja, det gør jeg med sikkerhed 251 23,5 186 18,0 

Ja, det gør jeg måske 258 24,2 212 20,5 

Nej, det tror jeg ikke 298 28 343 33,2 

Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke 220 20,6 253 24,4 

Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 39 3,7 41 4,0 

Total 1066 100 1034 100 
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Spørgsmål 25 
  

  

Hvilke af nedenstående har du selv gjort? Angiv gerne flere svar  

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Skrevet ekstra på anmeldelsen til 

forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede 
cd’er end tilfældet var) 94 8,8 51 5,0 

Opdigtet en skade for at få udbetalt erstatning (fx 
melde din cykel stjålet uden, at den var det) 

20 1,9 19 1,8 

Givet forsikringsselskabet en anden forklaring, 
end hvad der reelt skete (fx sagt, at cyklen var 
låst, da den blev stjålet, selvom den ikke var det) 

98 9,2 70 6,7 

Forværret en tingskade for at få større erstatning 
(fx beskadiget en genstand mere end den var i 
forvejen) 24 2,3 14 1,4 

Forværret en personskade for at få større 
udbetaling fra forsikringsselskabet (fx overdrive 
smerter i ryggen) 5 0,5 4 0,4 

Være fast bruger af en bil, som egentlig var 
forsikret i dine forældres navn 107 10 105 10,2 

Andet – angiv venligst 16 1,5 15 1,4 

Ingen af ovenstående 759 71,2 793 76,7 

Ønsker ikke at svare 18 1,7 13 1,3 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 26, 2009 
  

  

En mand har haft indbrud og har bl.a. fået stjålet en cd-samling på 10 
cd'er med klassisk musik. Udover at skrive de 10 stjålne cd'er på 
skadesanmeldelsen, skriver han yderligere 25 cd'er på. I hvor høj grad 
opfatter du dette som svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 614 57,6 - - 

I nogen grad 337 31,6 - - 

I ringe grad 107 10 - - 

Slet ikke 7 0,7 - - 

Ved ikke 1 0,1 - - 

Total 1066 100 - - 

 

  



 

 

Side 28 

Analyserapport 2014:3 

Danskernes syn på 

forsikringssvindel 

Forsikring & Pension 

Spørgsmål 26, 2014 
  

  

En kvinde har haft indbrud og har bl.a. fået stjålet 10 smykker. Udover 
at skrive de 10 stjålne smykker på skadesanmeldelsen, skriver hun 
yderligere 25 smykker på. I hvor høj grad opfatter du dette som 

svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad - - 895 86,5 

I nogen grad - - 111 10,8 

I ringe grad - - 16 1,5 

Slet ikke - - 5 0,4 

Ved ikke - - 8 0,7 

Total - - 1034 100 

 

 

Spørgsmål 27 
  

 

En mand cykler stærkt beruset hjem fra en aften med vennerne. I 
indkørslen vælter han, men får rejst sig og går i seng. Næste dag 

vågner han med stærke smerter i armen. På skadestuen konstaterer 
man brud på armen. Han anmelder det til sin ulykkesforsikring, men 
undlader at fortælle, at han var stærkt beruset, idet han er klar over, at 
forsikringen ikke dækker ved selvforskyldt beruselse. I hvor høj grad 
opfatter du mandens handling som svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 338 31,7 337 32,6 

I nogen grad 480 45 428 41,4 

I ringe grad 203 19 213 20,6 

Slet ikke 32 3 36 3,5 

Ved ikke 13 1,2 20 2,0 

Total 1066 100 1034 100 

 

 

  

  

Spørgsmål 28 
  

  

En mand har under en storm fået revet en del tagsten af sit hus. 
Manden kunne imidlertid godt tænke sig at få skiftet overdækningen på 
sin terrasse, selvom den ikke har taget skade af stormen. Manden 

ødelægger nu overdækningen og meddeler forsikringsselskabet, at det 
var de afrevne tagsten, der ødelagde overdækningen under stormen. I 
hvor høj grad opfatter du dette som svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 907 85,1 864 83,5 

I nogen grad 132 12,4 134 13,0 

I ringe grad 23 2,2 25 2,4 

Slet ikke 2 0,2 3 0,3 

Ved ikke 2 0,2 8 0,7 

Total 1066 100 1034 100 
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En kvinde har lige købt en ny cykel. Kvinden skjuler cyklen hos en bekendt, 
hvorefter hun går hjem og melder cyklen stjålet til sit forsikringsselskab. I hvor 
høj grad opfatter du dette som svindel? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 1031 96,7 985 95,2 

I nogen grad 33 3,1 33 3,2 

I ringe grad 1 0,1 8 0,8 

Slet ikke 1 0,1 4 0,4 

Ved ikke 0 0 5 0,5 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 30 
  

  

En mand stiller sin cykel ulåst udenfor supermarkedet. Da han kommer 

tilbage, er cyklen stjålet. I forsikringsbetingelserne står der, at 
forsikringen kun dækker, hvis cyklen har været låst. Manden skriver 
derfor på skadesanmeldelsen, at cyklen selvfølgelig var låst. I hvor høj 
grad opfatter du dette som svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 375 35,2 414 40,0 

I nogen grad 462 43,3 431 41,7 

I ringe grad 202 18,9 152 14,7 

Slet ikke 25 2,3 24 2,3 

Ved ikke 2 0,2 14 1,3 

Total 1066 100 1034 100 

 
Spørgsmål 31 

  

  

Den 18-årige søn i en familie er fast bruger af forældrenes bil uden at 
være anført på forsikringspolicen. Hvis han var anført som fast bruger, 
ville forsikringen være væsentligt dyrere. I hvor høj grad opfatter du 
dette som svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad - - 244 23,6 

I nogen grad - - 441 42,7 

I ringe grad - - 242 23,4 

Slet ikke - - 85 8,2 

Ved ikke - - 22 2,1 

Total - - 1034 100 
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En mand tegner en livsforsikring. Han undlader imidlertid at fortælle 

selskabet, at han har alvorlige helbredsproblemer. Det påvirker 
forsikringens dækning og pris. I hvor høj grad opfatter du dette som 
svindel? 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad - - 513 49,6 

I nogen grad - - 385 37,2 

I ringe grad - - 81 7,8 

Slet ikke - - 25 2,4 

Ved ikke - - 30 2,9 

Total - - 1034 100 

 
  

  

Spørgsmål 33 
  

  

Hvor enig er du i disse udsagn? Forsikringssvindel har ingen 
konsekvenser, for forsikringsselskaberne har jo penge nok 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Meget enig 31 2,9 25 2,4 

Enig 74 6,9 85 8,2 

Uenig 492 46,2 415 40,2 

Meget uenig 423 39,7 438 42,3 

Ved ikke 46 4,3 72 6,9 

Total 1066 100 1034 100 

 
 
Spørgsmål 34 

  

  

Hvor enig er du i disse udsagn? Forsikringssvindel har konsekvenser for 

forsikringsselskabet, da de skal udbetale flere erstatninger, som de 
kunne have undgået, hvis der ikke var begået svindel 

 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Meget enig 443 41,6 459 44,4 

Enig 526 49,3 467 45,1 

Uenig 53 5 58 5,6 

Meget uenig 19 1,8 14 1,4 

Ved ikke 25 2,3 36 3,5 

Total 1066 100 1034 100 
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Hvor enig er du i disse udsagn? Forsikringssvindel har konsekvenser for de 
andre forsikringstagere, da de kommer til at betale mere for forsikringen, 
hvilket de kunne have undgået, hvis selskabet ikke skulle udbetale uberettigede 

erstatninger 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Meget enig 572 53,7 543 52,5 

Enig 396 37,1 373 36,1 

Uenig 47 4,4 52 5,0 

Meget uenig 16 1,5 16 1,6 

Ved ikke 35 3,3 50 4,8 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 36 

  

  

Hvor enig er du i disse udsagn? Forsikringssvindel har udelukkende 

konsekvenser for mig selv, hvis det bliver opdaget 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Meget enig 117 11 113 11,0 

Enig 196 18,4 148 14,3 

Uenig 354 33,2 354 34,3 

Meget uenig 341 32 338 32,7 

Ved ikke 58 5,4 80 7,8 

Total 1066 100 1034 100 

 
 
Spørgsmål 37, 2009 

  

  

En af dine bekendte har haft indbrud og har bl.a. fået stjålet en cd-samling på 
10 cd'er med klassisk musik. Udover at skrive de 10 stjålne cd'er på 

skadesanmeldelsen, skriver han yderligere 25 cd'er på. Hvordan ville du 
reagere, hvis du fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det 8 0,8 - - 

Jeg ville ikke have nogen problemer med at 
bidrage med oplysninger, hvis hans 
forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 114 10,7 - - 

Jeg ville modvilligt bidrage med oplysninger, hvis 
hans forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 136 12,8 - - 

Andet – angiv venligst 92 8,6 - - 

Jeg ville ikke blande mig i det 675 63,3 - - 

Ved ikke 41 3,8 - - 

Total 1066 100 - - 
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En af dine bekendte har haft indbrud og har bl.a. fået stjålet 10 smykker. 
Udover at skrive de 10 stjålne smykker på skadesanmeldelsen, skriver hun 
yderligere 25 smykker på. Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til 

dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det - - 26 2,5 

Jeg ville ikke have nogen problemer med at 
bidrage med oplysninger, hvis hendes 

forsikringsselskab selv tog kontakt til mig - - 183 17,7 

Jeg ville modvilligt bidrage med oplysninger, hvis 
hendes forsikringsselskab selv tog kontakt til mig - - 127 12,2 

Andet – angiv venligst - - 123 11,9 

Jeg ville ikke blande mig i det - - 504 48,8 

Ved ikke - - 71 6,9 

Total - - 1034 100 

  

 

Spørgsmål 38, 2009 
  

 

En af dine bekendte har været ude for en ulykke og er lidt øm i nakken. Hendes 
forsikringsselskab kræver, at hun bliver undersøgt af en læge. Da lægen 

undersøger hende siger hun, at hun hverken kan bøje nakken eller dreje 
hovedet, og hun klager i høj grad over smerter, så snart lægen berører hendes 

nakke. Dette indberetter lægen efterfølgende til forsikringsselskabet. Hvordan 
ville du reagere, hvis du fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det 12 1,1 - - 

Jeg ville ikke have nogen problemer med at 
bidrage med oplysninger, hvis hendes 
forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 147 13,8 - - 

Jeg ville modvilligt bidrage med oplysninger, hvis 
hendes forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 150 14,1 - - 

Andet – angiv venligst 85 8 - - 

Jeg ville ikke blande mig i det 614 57,6 - - 

Ved ikke 58 5,4 - - 

Total 1066 100 - - 
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En af dine bekendte har været ude for en ulykke og er lidt øm i nakken. Hendes 
forsikringsselskab kræver, at hun bliver undersøgt af en læge. Da lægen 
undersøger hende siger hun, at hun hverken kan bøje nakken eller dreje 

hovedet, og hun klager i høj grad over smerter, så snart lægen berører hendes 
nakke. Dette indberetter lægen efterfølgende til forsikringsselskabet. Hvordan 
ville du reagere, hvis du fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 

forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det - - 21 2,1 

Jeg ville medvirke til en undersøgelse, hvis 
hendes forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 

- - 215 20,8 

Andet – angiv venligst - - 100 9,7 

Jeg ville ikke blande mig i det - - 590 57,0 

Ved ikke - - 108 10,4 

Total - - 1034 100 

 
Spørgsmål 39, 2009 

  

 

En af dine bekendte har under en storm fået revet en del tagsten af sit hus. 
Han kunne imidlertid godt tænke sig at få skiftet overdækningen på sin 
terrasse, selvom det ikke har taget skade af stormen. Han ødelægger nu 
overdækningen og meddeler forsikringsselskabet, at det var de afrevne tagsten, 
der ødelagde overdækningen under stormen. Hvordan ville du reagere, hvis du 
fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det 19 1,8 - - 

Jeg ville ikke have nogen problemer med at 
bidrage med oplysninger, hvis hans 
forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 223 20,9 - - 

Jeg ville modvilligt bidrage med oplysninger, hvis 

hans forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 161 15,1 - - 

Andet – angiv venligst 93 8,7 - - 

Jeg ville ikke blande mig i det 523 49,1 - - 

Ved ikke 47 4,4 - - 

Total 1066 100 - - 
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En af dine bekendte har under en storm fået revet en del tagsten af sit hus. 
Han kunne imidlertid godt tænke sig at få skiftet overdækningen på sin 
terrasse, selvom det ikke har taget skade af stormen. Han ødelægger nu 

overdækningen og meddeler forsikringsselskabet, at det var de afrevne tagsten, 
der ødelagde overdækningen under stormen. Hvordan ville du reagere, hvis du 
fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 

forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det - - 47 4,6 

Jeg ville medvirke til en undersøgelse, hvis hans 
forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 

- - 297 28,7 

Andet – angiv venligst - - 110 10,7 

Jeg ville ikke blande mig i det - - 499 48,2 

Ved ikke - - 81 7,8 

Total - - 1034 100 

   

  

Spørgsmål 40, 2009 
  

  

En af dine bekendte har lige købt en ny cykel uden helt at have råd til den. Hun 
stiller cyklen hos en bekendt, hvorefter hun går hjem og melder cyklen stjålet 
til sit forsikringsselskab. Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til 
dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det 58 5,4 - - 

Jeg ville ikke have nogen problemer med at 
bidrage med oplysninger, hvis hendes 
forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 245 23 - - 

Jeg ville modvilligt bidrage med oplysninger, hvis 
hendes forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 136 12,8 - - 

Andet – angiv venligst 107 10 - - 

Jeg ville ikke blande mig i det 476 44,7 - - 

Ved ikke 44 4,1 - - 

Total 1066 100 - - 
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En af dine bekendte har lige købt en ny cykel uden helt at have råd til den. Hun 
stiller cyklen hos en bekendt, hvorefter hun går hjem og melder cyklen stjålet 
til sit forsikringsselskab. Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til 

dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det - - 115 11,1 

Jeg ville medvirke til en undersøgelse, hvis 
hendes forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 

- - 276 26,7 

Andet – angiv venligst - - 123 11,9 

Jeg ville ikke blande mig i det - - 448 43,3 

Ved ikke - - 72 7,0 

Total - - 1034 100 

   

  

Spørgsmål 41, 2009 
  

  

En af dine bekendte stiller sin cykel ulåst udenfor supermarkedet. Da han 
kommer tilbage, er cyklen stjålet. I forsikringsbetingelserne står der, at 

forsikringen kun dækker, hvis cyklen har været låst. Han skriver derfor på 
skadesanmeldelsen, at cyklen selvfølgelig var låst. Hvordan ville du reagere, 
hvis du fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 

forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det 8 0,8 - - 

Jeg ville ikke have nogen problemer med at 
bidrage med oplysninger, hvis hans 
forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 137 12,9 - - 

Jeg ville modvilligt bidrage med oplysninger, hvis 
hans forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 110 10,3 - - 

Andet – angiv venligst 44 4,1  - 

Jeg ville ikke blande mig i det 728 68,3 - - 

Ved ikke 39 3,7 - - 

Total 1066 100 - - 

 

  



 

 

Side 36 

Analyserapport 2014:3 

Danskernes syn på 

forsikringssvindel 

Forsikring & Pension 

Spørgsmål 41, 2014 
  

  

En af dine bekendte stiller sin cykel ulåst udenfor supermarkedet. Da han 
kommer tilbage, er cyklen stjålet. I forsikringsbetingelserne står der, at 
forsikringen kun dækker, hvis cyklen har været låst. Han skriver derfor på 

skadesanmeldelsen, at cyklen selvfølgelig var låst. Hvordan ville du reagere, 
hvis du fik kendskab til dette? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

Jeg ville kontakte politiet eller 
forsikringsselskabet, hvis jeg fandt ud af det - - 31 3,0 

Jeg ville medvirke til en undersøgelse, hvis hans 

forsikringsselskab selv tog kontakt til mig 
- - 156 15,0 

Andet – angiv venligst - - 55 5,3 

Jeg ville ikke blande mig i det - - 711 68,8 

Ved ikke - - 82 7,9 

Total - - 1034 100 

 

Spørgsmål 42 
  

  

En mand melder sin bil stjålent fra en tankstation, mens han var inde og købe 
en pakke cigaretter. Forsikringsselskabet får mistanke om, at der er begået 
forsikringssvindel. Tankstationen har videoovervågning, og 
overvågningsvideoen viser, at mandens bil slet ikke har været på 

tankstationen. Som reglerne er i dag, har forsikringsselskaberne ikke adgang til 
sådant video-materiale. I hvor høj grad mener du, at forsikringsselskaberne bør 
have adgang til sådant video-materiale i fremtiden? 

 2009 2014 

  Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 452 42,4 385 37,2 

I nogen grad 399 37,4 407 39,4 

I ringe grad 80 7,5 79 7,6 

Slet ikke 103 9,7 114 11,0 

Ved ikke 32 3 49 4,7 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

  



 

 

Side 37 

Analyserapport 2014:3 

Danskernes syn på 

forsikringssvindel 

Forsikring & Pension 

Spørgsmål 43 
  

  

En mand har fået erstatning for tyveri af en veteranbil. Han går imidlertid hver 
aften hen på et værksted, hvor han restaurerer selvsamme bil med nye 
reservedele. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet 

lader manden skygge hen til værkstedet? 

 2009 2014 

 
Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 311 29,2 260 25,2 

I nogen grad 297 27,9 290 28,1 

I ringe grad 181 17 183 17,7 

Slet ikke 248 23,3 254 24,5 

Ved ikke 29 2,7 47 4,6 

Total 1066 100 1034 100 

   

  

Spørgsmål 44 

  

  

En kvinde har anmeldt et tyveri af tre næsten nye B&O fladskærme til godt 
100.000 kr., som hun ikke har kvitteringer for. Forsikringsselskabet får 
begrundet mistanke om, at der er begået forsikringssvindel, idet hun for nylig 
har mistet sit job, og både hendes hus og bil samtidig er sat til salg. I hvor høj 
grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet kontakter kvindens 

nabo for at udspørge om kvinden? 

 2009 2014 

 
Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad 247 23,2 246 23,7 

I nogen grad 325 30,5 360 34,8 

I ringe grad 191 17,9 159 15,3 

Slet ikke 258 24,2 225 21,8 

Ved ikke 45 4,2 45 4,3 

Total 1066 100 1034 100 

 

 
 
Spørgsmål 45 

  

  

En mand har haft indbrud i sit hjem, mens han var på ferie.  

I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet går ind på 
mandens åbne Facebook-profil for at se, om han har skrevet, at han var på 
ferie i den pågældende periode? 

 2009 2014 

 
Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad - - 231 22,4 

I nogen grad - - 295 28,5 

I ringe grad - - 186 18,0 

Slet ikke - - 276 26,6 

Ved ikke - - 47 4,5 

Total - - 1034 100 
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Spørgsmål 46 

  

  

Et forsikringsselskab ønsker at udspørge en kunde telefonisk om en 
skadesanmeldelse, hvor selskabet har mistanke om svindel.  
I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at selskabet optager 
telefonsamtalen uden at orientere kunden om det? 

 2009 2014 

 

Abs Pct. Abs Pct. 

I høj grad - - 120 11,6 

I nogen grad - - 195 18,9 

I ringe grad - - 184 17,8 

Slet ikke - - 507 49,0 

Ved ikke - - 28 2,7 

Total - - 1034 100 

   

  

Spørgsmål 47 
  

  

Mener du, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe forsikringssvindel? 

 2009 2014 

 

Abs Pct. Abs Pct. 

Ja – de skal gøre alt hvad de kan for at bekæmpe 
forsikringssvindel – både småt og stort 380 35,6 399 38,5 

Ja – men de skal koncentrere sig om de store 

sager, hvor mange penge er på spil 617 57,9 536 51,8 

Nej – de skal ikke gøre en særlig indsats for at 
bekæmpe forsikringssvindel 29 2,7 37 3,5 

Ved ikke 40 3,8 63 6,1 

Total 1066 100 1034 100 

 

Spørgsmål 48 
  

  

Hvorfor mener du, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe forsikringssvindel? 
Angiv gerne flere svar. 

 2009 2014 

 

Abs Pct. Abs Pct. 

Det er vigtigt at sikre så billige forsikringer som 
muligt – og jo flere penge, forsikringsselskaberne 
skal udbetale, desto mere skal alle betale for 
deres forsikringer 590 59,2 544 58,2 

Det er vigtigt at opretholde en vis moral omkring 
svindel i samfundet 718 72 650 69,6 
Det er vigtigt at sikre solidaritet mellem 
forsikringstagerne 332 33,3 344 36,8 
Det er vigtigt at få afsløret dem, der begår 

forsikringssvindel 461 46,2 483 51,7 

Andet – angiv venligst 26 2,6 35 3,7 

Ved ikke 21 2,1 19 2,0 

Total 997 100 1034 100 
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Hvorfor mener du ikke, at forsikringsselskaberne ikke skal bekæmpe 
forsikringssvindel? Angiv gerne flere svar. 

 2009 2014 

 
Abs Pct. Abs Pct. 

Det er politiets opgave at bekæmpe 
forsikringssvindel 25 86,2 25 67,2 
Forsikringsselskaberne skal bare udbetale 
erstatning for anmeldte skader uden nærmere 
undersøgelse af, om der er tale om korrekt 
anmeldte skader 2 6,9 2 6,7 

Forsikringsselskaberne skal ikke mistænkeliggøre 
deres kunder 14 48,3 16 42,6 

Forsikringsselskaberne tjener penge nok på bl.a. 
investeringer, så de kan sagtens betale for de få 
uregelmæssigheder, der opstår 3 10,3 6 16,6 

Forsikringsselskaberne skal i stedet motivere 
deres kunder til at være loyale 16 55,2 21 57,0 

Andet – angiv venligst 2 6,9 4 9,7 

Ved ikke 0 0 3 7,5 

Total 29 100 1034 100 
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Philip Heymans Allé 1, 

2900 Hellerup, 

Telefon 41 91 91 91, 

www.forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings-
selskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i 
Danmark. Forsikring & Pension varetager forsikrings- og pen-
sionsbranchens interesser, og det er vores vision, at branchen 
skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i det danske 
samfund.  
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