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Træt af dårligt mobilsignal – dit headset
kan hjælpe dig mærkbart

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: 

Der er stor forskel mobiltelefonernes antennekvalitet alt efter, hvor du bor i
landet. Faktisk er den klassiske ’mormor’ mobiltelefon med synlig antenne i
mange tilfælde et bedre valg end de nyere smartphones. Dog kan dit headset
gøre en betydelig forskel på signalets kvalitet, viser ny undersøgelse.

Vi kender det alle sammen. Problemet med mobilsamtaler, der falder ind og



ud af signalet. Stemmen i den anden ende af røret hakker og skratter til stor
irritation for begge parter.

Men nu er der hjælp på vej, hvis du er mere end træt af dårligt signal. En ny
undersøgelse af de mest populære mobiltelefoner og smartphones viser, at
der er stor forskel på, hvilken telefon du benytter på steder, hvor
mobilsignalet er dårligt. Faktisk viser undersøgelse, at den klassiske
mobiltelefon med synlig antenne klarer sig mærkbart bedre end de populære
smartphones, hvor antennen er bygget ind i telefonen. Samtidig viser
undersøgelsen, at antennerne er blevet en smule bedre i kvaliteten, end
resultaterne viste for to år siden.

”Som forbrugernes minister har jeg, siden jeg trådte til, været optaget af at få så
god mobildækning i Danmark som overhovedet muligt. Derfor er jeg glad for, at
den nye undersøgelse nu viser, at det ikke alene er teleselskabernes dækning, der
er afgørende for et godt mobilsignal, men at mobilens antenne også har stor
betydning. Det kan forhåbentlig hjælpe forbrugerne til at træffe mere
kvalificerede valg af telefon fremover”, siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Få gang i dit headset

Et af de mest bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen er, at dit
headset kan blive din nye ven, når mobilsignalet driller. Fornår du holder
telefonen almindeligt op til øret og taler, så ”skygger” dit hoved og arm for
signalets styrke og dermed kvalitet. Derfor skal du få gang i dit headset
fremover, hvis signalet driller. På den måde får du nemlig telefonen væk fra
kroppen, og signalet kan dermed komme bedre igennem til telefonen. En
anden opsigtsvækkende detalje i undersøgelsen er, at nogle telefoners signal
er markant forskelligt i forhold til, om du holder telefonen i højre eller
venstre hånd.

”Hvis du står i den situation, og du oplever dårlig dækning, så kan det være en
god idé at læse undersøgelsen grundigt og følge de gode råd. Du kan også spørge
til antennekvaliteten, når du køber en ny mobiltelefon”, siger teleministeren.

De 16 telefoner i undersøgelsen er udvalgt af Energistyrelsen i samarbejde
med Teleindustrien. Undersøgelsen er udført af Aalborg Universitet for
Energistyrelsen, og du kan finde hele undersøgelsen her. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/telefoni/undersoegelse-af-antennekvalitet
https://ens.dk/ansvarsomraader/telefoni/undersoegelse-af-antennekvalitet


Fakta:

• Der er stor forskel på antennekvaliteten, når mobiltelefonerne
benyttes til tale.

• Mobiltelefoner er generelt blevet lidt bedre, siden
Energistyrelsen gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2016.

• Man kan ikke konkludere, at én bestemt mobiltelefon er bedst.
Det afhænger af, hvad man skal bruge telefonen til, og hvor man
bruger den.

• Kroppen, hovedet og hænderne svækker mobilsignalet, fordi de
skygger for antennen.

• Undersøgelsen viser også, at der for nogle mobiltelefoner er stor
forskel på, om den holdes i højre eller venstre hånd under
samtale.

• Kvaliteten i mobilforbindelsen kan forbedres ved at formindske
kroppens påvirkning. Det kan man fx gøre ved at benytte
headset, hvor mobiltelefonen kan placeres længere væk fra
kroppen.

• Hvis mobiltelefonen især benyttes til data (facebook, browsing,
mail), er der også mobiltelefoner, der fungerer bedre end andre,
men forskellen er mindre end for tale.

Pressekontakt i EFKM: Lasse Bendtsen, M:4172 3884, lasab@efkm.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til



brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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