
 

 

   

 

 

Pressemeddelelse 

København, d. 8. januar 2018 

 

Danskerne raser over batterilevetiden i deres smartphones 

Strømmen på smartphonen er dét, som frustrerer allerflest af os. 4 ud af 10 danskere 

fremhæver nemlig batterilevetiden som den egenskab ved mobilen, de er mest 

utilfredse med. Det viser en ny undersøgelse fra smartphoneproducenten Huawei, der 

selv har fokus på at gøre opladning af mobilen så hurtig og langtidsholdbar som 

muligt. 

Selvom mobiltelefonen er blevet vores trofaste hjælper i hverdagen, kan den stadig fra tid til anden 

give os grå hår. Og særligt ét irritationsmoment tager førstepladsen. 37 procent af danskerne 

fremhæver nemlig batterilevetiden som dét, de er mest utilfredse med ved deres nuværende 

smartphone. Det viser en ny befolkningsundersøgelse fra Huawei. 

”Uanset om man er 18 eller 72 år, så er det batterilevetiden, som danskerne er mest utilfredse 

med, når snakken falder på deres smartphones. Det er naturligt, at det er en kilde til stor 

frustration, når vores undersøgelse samtidig peger på, at danskerne har svært ved at undvære 

deres mobiler i hverdagen,” siger Marie Dam Feldborg, Senior Marketing Manager hos Huawei. 

Den egenskab, der fremkalder næstmest frustration hos danskerne, er smartphonens manglende 

hukommelse. 12 procent af danskerne angiver, at de har for lidt lagerplads til for eksempel billeder 

og videoer på deres mobil, imens seks procent angiver mobilens hastighed som et kritikpunkt. Blot 

fire procent er utilfredse med kameraet i deres smartphone. 

Hver fjerde lader smartphonen op flere gange i døgnet 

For hver fjerde dansker er batterilevetiden på deres smartphone så dårlig, at de er nødt til at lade 

mobilen op to eller flere gange i døgnet. Og det er særligt de unge, der ofte er nødt til at søge 

mod stikkontakten. Blandt de 18-35-årige er det hele 39 procent, der oplader deres smartphone 

flere gange i døgnet. 

”Vi ved, at de unge bruger deres smartphone mere end for eksempel deres forældre gør. De er 

mere aktive på de sociale medier, og de tjekker deres smartphone meget mere. Derfor er det heller 

ikke overraskende, at de unge må oplade deres mobiler oftere, når batterilevetiden på deres 

mobiler ikke kan følge med forbruget,” siger Marie Dam Feldborg.  

Det foretrukne tidspunkt at klare opladningen på er over natten. 60 procent af danskerne har 

nemlig for vane at lægge telefonen til opladning, mens de sover, viser Huaweis undersøgelse. 

”De fleste gider ikke vente på, at deres smartphone lader op – især fordi det kan være en ret 

langsommelig proces. Derfor er opladning af mobiltelefonen noget, som de fleste af os klarer om 

aftenen eller i løbet af natten, hvor vi bruger mobilen mindst. Men der er mange, der også har 

behov for at oplade smartphonen i løbet af dagen, og der kan det være ret irriterende at skulle 

vente længe på, at batteriet bliver opladt igen,” siger Marie Dam Feldborg.  



 

 

   

 

 

For at gøre det nemmere for forbrugerne at oplade deres smartphone på kort tid, har Huawei 

udviklet en ny teknologi kaldet SuperCharge, der gør opladningsprocessen hurtigere. Teknologien 

findes blandt andet til Huawei Mate 9 Pro, der med SuperCharge lader det store 4000mAh batteri 

fra 0-100 % på kun 90 minutter. Og med kun 20 minutters opladning har man strøm til en hel dag. 

”Normalt transformeres strømmen fra stikkontakten både i opladeren og i telefonen. Men ved at 

omdanne strømmen til de volt, der skal bruges i telefonens batteri, allerede i opladeren, har vi øget 

opladningshastigheden markant,” siger Marie Dam Feldborg om teknologien. 

Både Huawei Mate 9 Pro, Mate 10 Pro og Huawei P10 benytter den nye SuperCharge-teknologi. 

 

Fakta fra Huaweis befolkningsundersøgelse  

 

 

 

 

Hvad er du mest utilfreds 

med ved din nuværende 

smartphone? 

Total Mænd Kvinder 18-35 år 36-55 år 56-75 år 

Batterilevetid 37% 40% 33% 42% 34% 34% 

Hukommelsen (for lidt plads 
til fx billeder og video) 12% 10% 14% 15% 11% 8% 

Hastighed 6% 8% 4% 8% 5% 5% 

Skærmstørrelse 5% 4% 6% 4% 4% 7% 

Kamera 4% 3% 5% 6% 4% 1% 

Design 1% 1% 2% 2% 1% 1% 

Andet 6% 7% 4% 3% 7% 7% 

Ved ikke 30% 28% 33% 21% 33% 38% 

Hvor ofte oplader du i 

gennemsnit din 
smartphone? Det kan 

både være for at oplade 
den helt eller delvist 

Total Mænd Kvinder 
18-35 
år 

36-55 år 56-75 år 

Mere end 3 gange i døgnet 4% 4% 5% 7% 4% 1% 

3 gange i døgnet 3% 2% 3% 5% 1% 2% 

2 gange i døgnet 20% 17% 23% 28% 17% 14% 

1 gang i døgnet 48% 51% 45% 45% 50% 49% 

Hvert andet døgn 14% 14% 14% 9% 16% 19% 

Hvert tredje døgn 7% 9% 6% 4% 8% 10% 

Sjældnere end hver tredje 
døgn 2% 2% 2% 1% 2% 4% 

Ved ikke 1% 1% 1% 2% 1% 1% 



 

 

   

 

 

 

 

Om undersøgelsen 

Data er indsamlet på Epinions Danmarkspanel. Der er i alt gennemført 1.002 webinterviews med 

danskere i alderen 18-75 år i perioden 10. april til 19. april 2017. Undersøgelsen er udsendt 

repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse. 

 

Kontaktinformation 

Marie Dam Feldborg, Senior Marketing Manager, tlf. 20 80 07 45, marie.feldborg@huawei.com  

 

Om Huawei  

Huawei er en af verdens førende producenter af data- og telekommunikationsudstyr. Gennem 

brugercentreret innovation og stærke partnerskaber har Huawei etableret end-to-end fordele i 

telenetværker, enheder og cloud computing. Huawei arbejder for at skabe maksimal værdi for 

teleoperatører, virksomheder og forbrugere ved at tilbyde konkurrencedygtige løsninger. Huawei’s 

produkter og services sælges i mere end 170 lande og betjener mere end en tredjedel af verdens 

befolkning. 

Huawei har mere end 9.900 medarbejdere i Europa – hvoraf 1.200 arbejder i R&D. Virksomheden 

har i alt 18 R&D centre i otte europæiske lande (Tyskland, Belgien, Finland, Frankrig, Irland, 

Italien, Sverige og England) og driver talrige fælles innovationscentre i samarbejde med 

telekommunikations- og teknologipartnere.  

For mere information, besøg www.consumer.huawei.com/DK  Find os på Facebook og YouTube. 

 

Hvornår oplader du 
typisk din smartphone? 

Angiv gerne alle de 
tidspunkter, hvor du 

typisk oplader den 

Total Mænd Kvinder 18-35 år 36-55 år 56-75 år 

Om natten 60% 59% 61% 66% 61% 51% 

Om morgenen inden jeg 
tager på arbejde eller i 

skole 11% 8% 14% 12% 11% 9% 
I bilen på vej til arbejde 

eller skole 5% 7% 3% 6% 6% 3% 

På arbejdet eller i skolen 13% 15% 12% 15% 17% 5% 

I bilen på vej hjem fra 

arbejde eller skole 4% 5% 2% 4% 5% 2% 
Om eftermiddagen, når 

jeg er kommet hjem 23% 22% 25% 30% 22% 18% 

Om aftenen 28% 26% 30% 25% 31% 27% 

Andet 4% 5% 4% 3% 2% 10% 

Ved ikke 2% 2% 2% 2% 1% 2% 
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