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Danskernes brug af åbne 
wifi-netværk i deres ferie 
2022 

En befolkningsundersøgelse 

Mere end halvdelen af danskerne hopper på åbne netværk på deres ferie 
 
Sommerferien venter forude, og når danskerne pakker kufferten, er smartphones, tablets og computere på pak-
kelisten på lige fod med badeshorts og solbriller. Hovedparten af de aktiviteter, som vi udfører på de nævnte de-
vices, kræver netadgang.  
 
Er vi indenfor Europas grænser, har vi mulighed for at bruge af den data, som følger med vores teleabonnemen-
ter. Men er vi udenfor Europa, eller har vi set for mange film, og dermed brugt vores data (forbindelsen bliver 
langsom), tyer vi til WiFi eller åbne hotspots, som de også kaldes. Det er der i udgangspunktet ikke noget galt 
med, men annonceres noget som ”Free WiFi”, bør vi være ekstra opmærksomme.  
 
Hovedreglen er, at der aldrig er noget, der er gratis. Hvis noget er gratis, skal du regne med, at du er produktet. 
Du betaler med andre ord med dine data. ”Free WiFi” ikke altid er, hvad det giver sig ud for at være. Ondsindede 
kræfter kan nemt lave et netværk, der ser troværdigt ud, så det enten ligner hotellets eller caféens. For at bruge 
dette gratis netværk vil man dog typisk lige skulle udlevere en række oplysninger om sig selv eller oprette sig 
som bruger. På den måde får personer med slette hensigter fingrene i dine oplysninger, og kan dermed stjæle 
dine brugernavne og adgangskoder, mens du er på nettet.  
 
Ingeniørforeningen, IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (2.143 personer), om de 
logger på åbne hotspots i deres ferie. Analysens resultater fremgår af tabel 1.  
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Her ses det, at 57 pct. af danskerne anvender åbne wifi-netværk, når de er på ferie, mens 36 pct. angiver, at de 
ikke gør.  
 
Tabel 1: Bruger du åbne wifi-netværk på cafeer og hoteller, når du er på ferie? 
 I alt Mand Kvinde 18-34 år 35-49 år 50-70 år 

Ja 57 % 55 % 60 % 67 % 59 % 47 % 

Nej 36 % 40 % 33 % 26 % 35 % 45 % 

Ved ikke/Ikke relevant 7 % 5 % 7 % 7 % 6 % 6 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Kilde: Data indsamlet af norstat for IDA, maj 2022, Alle i populationen, N=2143 

 
Tabellen viser også resultaterne fordelt på hhv. køn og alder.  
 
Køn: Lidt færre mænd end kvinder logger på de åbne hotspots, men for begge grupper er det over halvdelen (55 
pct. for mænd, 60 pct. for kvinder), der bruger de ”gratis” netværk.  
 
Alder: De yngre (18-34 år) anvender i større grad de åbne wifi-netværk end de ældre (50-70 år). 67 pct. af de 18-
34-årige danskere logger på ”Free Wifi” på deres ferie, mens det samme ”kun” gør sig gældende for 47 pct. af 
danskerne i alderen 50-70 år. Årsagen hertil belyses ikke, hvorfor analysen ikke kan sige noget om, hvorvidt for-
skellen fx skyldes større dataforbrug for de yngre generationer, større viden om ”prisen” ved at bruge åbne net-
værk hos de ældre generationer eller forskelle i kompetencer.  
 

Metode 

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18-70 år. I alt er der ind-
samlet 2.143 svar. Dataindsamlingen er foretaget af norstat for Ingeniørforeningen, IDA.  
 
Undersøgelsen er afsluttet maj 2022. 
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 IDA ER TEKNOLOGIENS STEMME NR. 1 

 - en forening for viden, netværk og interessevaretagelse. 

Med over 130.000 medlemmer er IDA Danmarks største fag-

forening og faglige fællesskab for ingeniører, cand.scient’er 

og it-professionelle. Danmark kæmper sammen med resten 

af verden om at skabe vækst og job samtidig med, at vi får 

løst de store samfundsudfordringer, vi og resten af verden 

står over for. IDA arbejder for, at Danmark trækker det 

længste strå i denne sammenhæng, og vi arbejder på tværs 

af politiske skel - såvel lokalt, nationalt som internationalt. 
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