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Da C. F. Tietgen grundlagde Københavns Telefon-Selskab i 1882, 

skabte han en virksomhed, der i årtier opererede med stor 

ansvarsfølelse for at virke som en positiv social kraft i Danmark.

I dag føler mine kollegaer og jeg i TDC det ansvar stærkere end 

nogensinde i hvert aspekt af vores virksomhed.  Vi føler et ansvar 

for at forsyne Danmarks befolkning med forbindelser af høj 

kvalitet, som er helt sikre. Vi føler et ansvar for at sikre, at 

virksomhederne i et digitalt Danmark har infrastruktur i 
verdensklasse, som vil gøre dem i stand til at konkurrere og 

blomstre i det globale forretningsmiljø. Vi føler et ansvar for hele 

tiden at levere et stort afkast, som vil sikre fremtiden for vores 

ejere og Danmarks pensionister.

Og ja, vi føler et ansvar for at fremme bæredygtighed og bidrage 

positivt til det samfund, vi er en del af; alt det er vigtigt for os i 

TDC Group. Vi er stolte over at tage ansvar for det samfund, vi er 

vokset op i, og denne rapport sætter fokus på vores løbende 

tiltag for at gøre det med beslutsomhed og glæde.

I 2018 investerede vi DKK 3,5 mia. i digitaliseringen af Danmark, 

og vort arbejde gennem årene har ændret måden, hvorpå vi 

kommunikerer og interagerer med hinanden. Vi vil fremover 

fortsat investere i infrastruktur så virksomheder, enkeltpersoner 

og samfundet kan tage del og bidrage i den digitale verden.

 

Det er os magtpåliggende at sikre et digitalt Danmark med 

forbindelser i hele landet samt uddanne befolkningen digitalt. 

Digitalisering bringer utrolige muligheder og gør livet lettere for 

mange. Vi er dog også klar over, at det medfører nye udfordringer. 

I TDC Group sætter vi store mål, vi vil gerne være noget for alle, 

og alle bør føle sig inkluderet. Vi insisterer på, at digitalisering 

børe bringe mennesker tættere sammen. Vi har samarbejdet med 

dedikerede og kyndige repræsentanter fra civilsamfundet om at 

fremme digital dannelse for alle, og i 2018 har vi sammen gjort 

meget for at fremme denne mission.  

 

Med Børns Vilkår har vi udviklet Forældre i en digital verden, et 

univers hvor forældre kan finde ressourcer til at guide deres børn 

til trygge og positive oplevelser sammen online. Sammen med 

organisationen Danske Skoleelever, har vi lanceret WiFive, et 

digitalt kørekort understøttet af en pakke med undervisningsma-

terialer, der fremme digital dannelse og giver en forståelse af 

teknologien - udarbejdet til elever af elever.

 

TDC Group har siden 2009 været tilsluttet FN’s Global Compact, 

og vores forpligtelser til at handle ansvarligt i overensstemmelse 

med disse principper tager vi alvorligt. Input fra vores interes-

senter og FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er) er en guide 

for vores arbejde og har hjulpet os til at fokusere på tiltag, hvor vi 

kan levere mest værdi og samtidig være opmærksomme på 

behovet for at holde orden i eget hus.

 

I 2018 færdiggjorde vi vores Partner Code of Conduct, som 

beskriver kravene til TDC Group og vores leverandører vedrø-

rende menneskerettigheder, miljøet og andre områder. Vi er også 

stolte over at kunne oplyse, at vi som selskab er den femtende 

største skattebetaler i Danmark og dermed bidrager til det 

danske samfund.

 

På miljøområdet er vi fortsat med at agere miljømæssigt 

ansvarligt ved at reducere vores CO2-udledninger i overensstem-

melse med vores målsætning. Vi reducerede vores udledning 
med 65% i forhold til 2010.

 

Som ny koncernchef ser jeg frem til 2019 og til at udbygge disse 

vellykkede tiltag og fundamenter. Vi har allerede taget hul på 

dette års arbejde, idet vi bestræber os på at uddanne 30.000 

børn, så de kan få et digitalt kørekort og på at reducere vores 

CO2-udledninger, så vi kan nå vores mål, samt fortsat at integrere 

CSR i vores virksomhed ved hjælp af vores CSR-ambassadører i 

overensstemmelse med vores ønske om at bidrage til FN’s 

SDG’er.

 

I denne rapport kan du læse mere om vores tiltag og om, hvad vi 

gør for at realisere vores CSR-strategi i samarbejde med vores 

mere end 7.000 engagerede og dygtige medarbejdere, der bruger 

deres evner, høje arbejdsmoral og store ønske om at gøre en 

positiv forskel til gavn for vores virksomhed og samfundet.

I 2019 er det vores mål at gøre det helt klart, at TDC er fast 

besluttet på at skabe stor værdi for Danmarks befolkning; til de 

der ønsker gode forbindelser til stor værdi, virksomhederne i det 

digitale Danmark, der stoler på, at vi kan hjælpe dem til at trives, 

Danmarks pensionister, der afhænger af vores succes  

og til det danske samfund generelt.  

 

Allison Kirkby,

Adm. direktør og koncernchef

Brev fra den  
administrerende 
direktør

Vores aftryk
Vores bidrag

Vores aftryk

Medarbejdere
7.134

CO2-udledning
52.867 tons

Lønninger og 
pensioner

DKK 3,9 mia. 

Selskabsskat
DKK 502 mio.

Data overført
15,7 mia. GB

Investeringer
DKK 3,5 mia.

Energi
266 GWh

Kundeforhold
6,3 mio.

Medarbejdere: 7.134 
Vi er den 13. største private 
arbejdsplads i Danmark med vores 
flere end 7.000 medarbejdere 
fordelt på 115 lokationer i 
Danmark. Hertil kommer over 100 
medarbejdere i Flensborg, 
Tyskland.

CO2-udledning:  
52.867 tons
Vi sigter efter at reducere vores 
CO2-udledning med 70% fra 2010 
til 2020, og vi er allerede godt på 
vej med en reduktion på 65%  
indtil videre. 

Lønninger og pensioner: 
DKK 3,9 mia. 
TDC Group ønsker ikke at være 
lønførende, men vil for at 
rekruttere og fastholde kompe-
tente medarbejdere yde en 
attraktiv aflønning i forhold til 
kvalifikationer, funktioner, indsats 
og resultater

Investeringer:  
DKK 3,5 mia.
Vi har et højt investeringsniveau 
for at kunne udbygge vores 
digitale infrastruktur og udvikle 
nye produkter baseret på de 
nyeste teknologier. Vores 
investeringer i netværk udgjorde 
52% ud af det samlede beløb. 

Data overført:  
15,7 mia. GB
Mængden af data, der flyttes 
gennem vores netværk stiger 
betydeligt hvert år, især drevet af 
øget streaming. Mængden af data 
transporteret er steget med mere 
end 30% i forhold til 2017, og i 
forhold til 2016 er mængderne 
steget med over 60%Energi: 266 GWh

Vi har reduceret vores samlede 
energiforbrug med 12% i forhold 
til året før. Hovedparten af den 
energi, vi bruger, udgøres af den 
strøm, vi anvender til at drive 
vores forskellige netværk.

Kundeforhold: 6,3 mio.
Vi har kunderelationer på tværs af 
samfundet, herunder med familier, 
virksomheder og den offentlige 
sektor.

Selskabsskat:  
DKK 502 mio.
Vi har forpligtet os til en ansvarlig 
og gennemsigtig håndtering af 
skat, og vi er den 15. største 
betaler af selskabsskat i Danmark. 
I 2018 udgjorde nettoskattebe-
talingen for TDC Group DKK 
501.765.939
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Vi bringer mennesker tættere sammen
Vores CSR-strategi:

CSR agendaer

CSR base

Digitalt Danmark
Vi understøtter digitalt medborgerskab,  

udvikler digitale løsninger og sikrer digitale 
forbindelser for hele Danmark

Kundetryghed & tillid
Vi tager ansvar for vores kunder  

og værdikæde

Trivsel & mangfoldighed
Vi sikrer medarbejdertrivsel  

og støtter mangfoldighed

Klima & miljø
Vi minimerer vores  

miljømæssige aftryk

Fællesskab
Vi bringer mennesker tættere sammen og 

støtter op om et inkluderende samfund

Vores tilgang 
Vores tilgang til virksomhedens samfundsansvar, eller CSR 

(Corporate Social Responsibility), tager derfor udgangspunkt i 

vores forretningsområder og er baseret på en ambition om at 

drive og udvikle TDC Group på en måde, der fremmer bære-

dygtighed og bidrager positivt til det samfund, vi er en del af. 

Vores fokus på CSR skaber samtidig forretningsmæssig værdi ved 

at reducere omkostninger og risici, fremme innovation, forbedre 

vores forståelse af forventninger hos vores interessenter og 

styrke virksomhedens omdømme i samfundet. Således arbejder 

vi ud fra en strategisk tilgang til CSR, hvor vi går efter at skabe 

værdi for både samfundet og forretningen ud fra en bevidsthed 

om de samfundsmæssige udfordringer, der omgiver os.

Formålsdrevet CSR
Hos TDC Group mener vi, at indsatsen med CSR skal tage 

udgangspunkt i og passe til vores identitet og profil; hvem vi er, 

Samfundsansvar  
hos TDC Group
Hos TDC Group er ansvarlighed en naturlig del af vores 
forretning, der bygger på vores historiske arv og vores 
rolle i samfundet som førende teknologi- og 
kommunikationsvirksomhed.

hvad vi arbejder med, hvilket land vi opererer i, og hvem vores 

kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er. I denne 

sammenhæng spiller vores grundlæggende formål en helt central 

rolle, og denne har vi defineret som, at vi bringer mennesker 

tættere sammen. 

På den baggrund har vi med vores aktuelle CSR-strategi defineret 

fem fokusområder, som vi strukturerer vores arbejde med 

ansvarlighed og bæredygtighed ud fra og som gælder for hele 

TDC Group. Områderne har en strategisk kobling til vores 

kerneforretning og er udvalgt på baggrund af undersøgelser og 

dialog med kunder, medarbejdere, investorer og øvrige interes-

senter. De fem fokusområder er dermed også de emner, der har 

størst betydning for os og vores interessenter, og hvor vi som 

virksomhed kan gøre størst forskel. Vores CSR-strategi med de 

fem fokusområder illustreres i figuren nedenfor.

Vi engagerer os i vigtige  
dagsordener, der er koblet til 
vores forretning

Vi driver vores forretning  
ansvarligt og bæredygtigt

Arbejdsglæde

Med en indeksscore på 76, som er en fremgang på et point i 

forhold til 2017, ligger arbejdsglæden hos os væsentligt over 

gennemsnittet for arbejdsmarkedet i Danmark og blandt de 

bedste virksomheder i Skandinavien. Som altid arbejder vi 

systematisk med at få identificeret og gennemført de nødvendige 

forbedrende handlinger, så vi også fremover er blandt de bedste, 

når det gælder arbejdsglæde og engagement. 

Opfattelse af TDC Group som socialt 
ansvarlig virksomhed

I løbet af 2018 er den gennemsnitlige andel af befolkningen i 

Danmark, der ser TDC Group som en socialt ansvarlig virksomhed 

steget. Det er værd at bemærke, at andelen af befolkningen, der 

så positivt på TDC Group i forhold til social ansvarlighed (40%) 

var markant større end andelen, der så negativt på os (22%), 

mens 38% var usikre. Vi vil derfor fortsat øge vores indsats for at 

styrke vores profil som socialt ansvarlig virksomhed.

Dækning af husstande i Danmark 

Ud over arbejdet med yderligere forbedringer i vores prisvin-

dende mobilnet, har vi i 2018 fokuseret specifikt på en omfat-

tende opgradering af vores kabel-tv-net. Alt i alt har vi været 

rundt i hele landet til ca. 247.000 teknikskabe, som signalfor-

syner omtrent 1,4 mio. kunder. I 2018 startede vi også den første 

bølge i udrulningen af fibernetværk til danske husstande og 

virksomheder, hvor vi tilbyder gratis tilslutning til omkring 4.000 

husstande i udvalgte områder

Reduktion af CO2-udledning

For 2018 landede vores samlede CO2-udledning på 52.867 tons, 

hvilket svarer til den samlede CO2-udledning fra ca. 3.650 danske 

husstande. Dette resultat udgør en reduktion på 12% i forhold til 

2017, og i forhold til 2010 har vi nu reduceret vores CO2- 

udledning med hele 65%. Vores målsætning er, at nedbringe 

vores CO2-udledning med 70% i forhold til vores forbrug i 2010.

*Målt i henhold til EU-definitionen (”op-til”-hastigheder)

Resultater & målsætninger 
2018

2016 2017 2018 2018-
målsætning

35%
38%

40%

45%

Best-in-class, 
Skandinavien

Gennemsnit 
i Danmark

75
74

2016 2017 2018

1000 Mbit/s* 100 Mbit/s* 10 Mbit/s*

20152015 2018 2015 2018

0%

37%

2018

96% 97%

66% 70%

76

2010 2018 2020-
målsætning

44k

150k

53k

70% reduktion

65%  
reduktion
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Det gør vi gennem en fortsat udbygning af den digitale infra-

struktur, der forbinder os med hinanden og omverden. Samtidig 

bidrager vi til at styrke digitale kompetencer og den digitale 

dannelse blandt børn og unge, så de rustes til at arbejde kreativt 

med digitale værktøjer, samtidig med at de lærer at begå sig i et 

digitaliseret samfund med respekt for hinanden og god forståelse 

for deres egen rolle heri. Sidst, men ikke mindst, udvikler vi 

digitale løsninger, der kan være med til at afhjælpe samfunds-

mæssige udfordringer, eksempelvis i form af cloudbaserede 

velfærds- og sundhedsløsninger samt tjenester inden for Internet 

of Things. 

Stærkere digital infrastruktur
I takt med, at Danmark bliver stadig mere digital, bliver det en 

grundlæggende forventning at have tilgængelige telefon- og 

dataforbindelser uanset tid og sted. Det stiller stadig større krav 

til den digitale infrastruktur, der skal holde os alle forbundne. 

Samtidigt er tilgængeligheden af mobiltelefoni og bredbånd med 

til at fremme produktiviteten i samfundet ved at gøre hverdagen 

nemmere og åbne for nye muligheder. 

Derfor fortsætter TDC Group med at investere ambitiøst i digital 

infrastruktur, og i 2018 udgjorde vores samlede årlige anlægs-

investeringer (capex) 3,5 mia. DKK – svarende til 9,6 mio. DKK 

hver eneste dag, året rundt. Heraf udgjorde investeringerne i 

vores netværk 52%.

Vores høje investeringsniveau er nødvendigt for at kunne 

udbygge den digitale infrastruktur yderligere og give adgang  

til de nyeste teknologier og tjenester. For i TDC investerer vi ikke 

kun i nutidens, men også i fremtidens digitale infrastruktur. Men 

selv om vi afsætter store beløb, er midlerne ikke ubegrænsede, 

og derfor er vi altid nødt til at prioritere investeringerne der, hvor 

vi kan gøre størst forskel.

Danmarks bedste mobilnetværk
Det danske mobilnetværk blev i igen 2018 testet af Teknologisk 

Institut og for fjerde år i træk er TDC Group’s mobilnetværk kåret 

som Danmarks bedste og hurtigste. Det ser vi som et skulderklap 

til vores bestræbelser på altid at være teknologisk førende. 

Teknologisk Institut undersøger hvert år, om TDC og de andre 

netværksoperatører kan levere ”en god mobilnetværksoplevelse” 

på 500 tilfældigt udvalgte målepunkter på tværs af landet. Her 

topper TDC med 92 procent gode mobiloplevelser, hvilket er en 

fremgang fra 82 procent i den tilsvarende undersøgelse fra  

sidste år. 

Danmarks bedste mobildækning kræver investeringer, og i 2018 

har vi udvidet vores netværk med 68 mastepositioner og 

foretaget hele 244 masteopgraderinger, som alt sammen øger 

kvaliteten for vores kunder markant. Især på mobildata skiller 

TDC sig mærkbart ud. I rapporten kan man læse, at TDC’s 

netværk leverer hurtigere download og markant hurtigere upload 

end de øvrige netværk, ligesom der sker færre fejl i dataforbin-

delsen hos TDC end hos konkurrenterne. Samtidig konkluderer 

undersøgelsen, at TDC leverer Danmarks bedste 4G-adgang på 

hele 96%. 

Men det betyder ikke, at mobilnettet er færdigudviklet. Både 

teknologien og kundernes behov udvikler sig løbende, og der vil 

hele tiden være potentiale for opgraderinger og forbedringer. 

Derfor fortsætter vi med løbende at udbygge og optimere vores 

mobilnetværk. 

2018 blev også året, hvor der blev taget de første spæde skridt til 

femte generation af mobilnetværksteknologi – også kendt som 

5G. I foråret 2018 foretog TDC Group to væsentlige 5G-test og 

opnåede hastigheder på 1,91 gigabit per sekund (1 Gbit/s er 

1.000 Mbit/s) svarende til 65 gange højere end gennemsnits-

hastigheden i TDC’s 4G-netværk i dag. 5G ventes at bidrage til 

økonomisk vækst, grøn omstilling og produktivitet i erhvervslivet 

til gavn for både borgere og virksomheder. 

Dog kan der kan stadig være behov for tilpasning af dækning og 

kapacitet, og her giver vores app ”TDC Netperform” brugerne 

mulighed for selv at udføre test af hastigheder osv. i mobilnettet 

lige dér, hvor de befinder sig. Disse informationer kan vi så bruge 

til at udvikle og forbedre vores netværk. 

Udbygning af fremtidens bredbånd
Hos TDC Group benytter vi os af en række teknologier til at levere 

kablede bredbåndsforbindelser til kunderne, herunder fiberop-

tiske, koaksiale (kabel-tv-nettet) og DSL-forbindelser 

(kobbernettet). 

I 2018 har vi haft særligt fokus på en massiv opgradering af vores 

kabel-tv-net, der skal sikre flere husstande i Danmark mulighed 

for en hastighed på 1 Gbit/s. Det sker gennem opgradering af 

udstyr til Docsis 3.1-teknologien. 

En virkelig spændende og begivenhedsrig rejse, hvor vi har indført 

ny banebrydende teknologi samtidig med, at vi har gennemført 

selve den fysiske ombygning i marken. Alt i alt har vi været rundt i 

hele landet til ca. 247.000 teknikskabe, som signalforsyner 

omtrent 1,4 mio. kunder svarende til halvdelen af Danmarks 

husstande. 

For fjerde år i træk er vores 
mobilnetværk kåret som Danmarks 

bedste og hurtigste

Med fokusområdet ”Digitalt Danmark” vil vi understøtte den 
igangværende udvikling af Danmark som digitalt foregangsland 
– til gavn for borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed.

Digitalt Danmark

I 2018 har vi 
udvidet vores netværk med 68 

mastepositioner og foretaget  
244 masteopgraderinger

BE
DSTE MOBILNETVÆ

RK

I 2018 investerede TDC Group

3,5 mia. DKK
i digital infrastruktur
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streame 8K-video flere steder i hjemmet, og det skal være muligt 

at game i HD uden afbrydelser.

Bedre forbindelser i hele Danmark
Hos TDC Group er vi optaget af, at den digitale udvikling kommer 

så mange som muligt til gavn, og det gælder naturligvis også 

adgang til gode digitale forbindelser. Foruden vores indsats for at 

sikre, at vi kan tilbyde Danmarks hurtigste og bedst dækkende 

mobilnetværk, har vi derfor etableret et såkaldt ”Landdistrikts-

initiativ” for at understøtte bedre bredbåndsforbindelser i 

landdistrikter samt engageret os aktivt i den statslige 

bredbåndspulje. 

Bredbåndspuljen udloddede 102 mio. kr. til ansøgere, der ønsker 

bedre bredbånd til deres lokalområde til gennemførelse i 2018. 

Ud af de 42 projekter, som fik tildelt støtte fra Bredbåndspuljen, 

var TDC leverandør på 20 af dem. Det drejer sig blandt andet om 

det nordligste projekt, som blev gennemført på Djursland, men 

også projekter i Hovedstadsområdet, Sjælland og Midtjylland. I 

alt har vores YouSee-forretning gennem Bredbåndspuljen stået 

for at opgradere de kablede forbindelser til i alt 1.789 adresser i 

2018. 

Gennem vores Landdistriktsinitiativ tilbyder vi at opgradere den 

lokale digitale infrastruktur til bredbånd og tv-forbindelser, 

såfremt der kan findes mindst 50 husstande inden for en afstand 

af 500 meter, der er interesserede i opgraderede forbindelser. Det 

giver YouSee mulighed for at levere downloadhastigheder på 30 

– 100 Mbit/s til de områder, hvor der er mest behov og størst 

interesse lokalt. 

Landdistriktsinitiativet har været genstand for stor interesse, 

både på landsplan og lokalt. Som resultat har det i årets løb ført 

til opgraderede bredbåndsforbindelser for kunder i eksempelvis 

Ramløse, Hundested, Rudkøbing, Ebeltoft og på Thurø.

For de af vores kunder, der er tilkoblet kobbernettet, har der også 

været opgraderinger, idet vi f.eks. har installeret fremskudte 

forsyningspunkter. Dette giver adgang til højere internethastig-

heder for især mindre byer i landdistrikter, så både internet- og 

tv-produkter bliver mere stabile. I løbet af 2018 har vi således 

udbygget vores DSL-netværk med 29 nye forsyningspunkter. 

Heriblandt 19 forsyningspunkter, der er etableret som følge af 

vores Landdistriktsinitiativ. 

Endelig har vi anlagt infrastruktur til højhastighedsbredbånd i  

ca. 400 nybyggede boligområder, hvor vi gør brug af enten 

fiber- eller koaksialforbindelser (kabel-tv-net) for at sikre over 

15.000 husstande adgang til de bedste digitale forbindelser.

Fremtidens kompetencer
Som førende leverandør af digitale forbindelser finder vi det 

naturligt at tage et medansvar for at sikre, at vi som enkeltper-

soner og som samfund har de kompetencer, der skal til i en digital 

tidsalder. Det gælder de tekniske, kreative såvel som de sociale 

kompetencer, der er helt afgørende for at kunne udfolde sig som 

individ og omgås andre respektfuldt i en digital virkelighed. Det 

gælder ikke mindst for de nye generationer, for hvem den digitale 

verden er en realitet nærmest lige fra starten af. Det er en stor 

opgave – men også en vi som virksomhed gerne vil være med til 

at løfte. 

Hos TDC Group er vi optaget af, at borgerne i vores samfund er 

rustet til at kunne forstå, tænke og skabe i en digital virkelighed. 

Med andre ord at vi som samfund har de fornødne færdigheder  

til det 21. århundrede – ikke mindst de helt nye digitale 

kompetencer. 

Det gør vi med udgangspunkt i en dagsorden, vi kalder ”Skills for 

the Future”. Her sætter vi fokus på de udfordringer, vi står over for 

som samfund, når det gælder færdigheder i en digital tidsalder, 

og hvad der skal til for at sikre fremtidens kompetencer. 

TDC forbinder Danmark med fiber
Selvom TDC har forbundet danskerne i 136 år, skrives der fortsat 

nye kapitler i historien. I 2018 startede den første bølge i 

udrulningen af fibernetværk til danske husstande og virksom-

heder. Udrulningen er et nyt skridt for TDC i strategien om at 

opbygge fremtidens digitale infrastruktur og bidrage til digitali-

sering af Danmark. 

I den første fiberbølge tilbyder TDC gratis tilslutning til omkring 

4.000 husstande i udvalgte områder i Hvidovre Syd og i 

Sundbyvester på Amager, og ambitionen er at fortsætte 

udrulningen i kommende bølger. 

Med en tilslutning til TDC’s fibernet kan man i dag opnå bred-

båndshastigheder op til 1Gbit/s – og meget mere i fremtiden. 

Dermed åbner en fibertilslutning for de muligheder, der ligger i 

fremtidens digitale samfund, hvor hjemmearbejdspladser skal 

kunne håndtere store filer på få sekunder, adskillige skærme skal 

Derfor stiftede TDC Group i 2018 sammen med Netcompany, 

Danske Bank og Københavns Lufthavne initiativet ”Digital 

Dogme” med det formål at forpligte hinanden på at opkvalificere 

egne medarbejderes digitale kompetencer og videndele med 

andre virksomheder på tværs af brancher og sektorer. Manglen 

på digitale kompetencer i Danmark bliver kun større, og derfor vil 

vi som samlet gruppe af virksomheder gerne gå forrest og tage et 

ansvar for at opkvalificere egne medarbejdere i stedet for blot at 

rekruttere hinandens medarbejdere. Ved udgangen af 2018 

havde omkring 30 store danske virksomheder tilsluttet sig  

Digital Dogme og arbejdet med intern opkvalificering af digitale 

kompetencer og videndeling opstartes for alvor i 2019. Digital 

Dogme er en del af Teknologipagten.

Som del af indsatsen om at sikre fremtidens digitale kompetencer 

er TDC Group ligeledes engageret i initiativet ”Coding Class”, som 

vi har været med til at grundlægge gennem brancheforeningen 

IT-Branchen. Målet med Coding Class er først og fremmest at få 

børn til at tænde på it og teknologi, så de får en bedre forståelse 

for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden. Eksempelvis 

ved at lade børnene prøve kræfter med kodning og programme-

ring. Hermed ønsker vi at bidrage til, at fremtidige generationer 

får en grundlæggende forståelse for det digitale fundament, 

vores samfund bygger på.

YouSee har gennem Bredbåndspuljen 
opgraderet kablede forbindelser til

1.789 
adresser i 2018 

Som en del af vores Landdistriktsinitiativ har TDC group 
opgraderet den digitale infrastruktur i 19 områder som 

giver mulighed for downloadhastigheder på 30 - 100 Mbit/s til 
de områder, hvor der er mest behov og størst interesse lokalt.
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Der er tale om et projekt, hvor der samarbejdes med kommuner 

og skoler om en række klasseforløb til hovedsageligt 6. klasser, 

hvor eleverne introduceres til algebraisk og abstrakt tænkning, 

logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning.  

Til slut kommer eleverne på virksomhedsbesøg for at se, hvordan 

man arbejdet med kodning og digitale værktøjer i hverdagen.   

I TDC Group samarbejder vi blandt andet med Københavns 

Kommune ”Coding Class CPH” og Sankt Annæ Gymnasium. 

Coding Class blev i 2018 optaget i Teknologipagten.

I 2018 deltog TDC Group også i den årlige event Girls’ Day in 

Science, hvor virksomheder over hele landet inviterer piger til at få 

et indtryk af, hvad det vil sige at have et job, hvor der kræves 

digitale færdigheder. I alt deltog 39 virksomheder og 1.700 piger 

over hele landet i dagen. Girls’ Day in Science blev afholdt første 

gang i 2013 og er vokset større hvert år. 24 piger fra 9. klasse på 

Heiberg Skole i København besøgte TDC Group hvor de fik en 

forsmag på, hvad et it-job hos TDC kunne indebære. Pigerne blev 

hilst velkommen af Eva Kjer Hansen, ligestillingsminister, og hørte 

derefter oplæg af nogle af vores egne kvindelige it-specialister, 

der gav pigerne nogle indblik i, hvordan det er at arbejde med it 

og digitale løsninger hos TDC Group. Derefter fik pigerne 

mulighed for at forsøge at programmere en software robot under 

ekspert vejledning fra kolleger fra TDC.

Cloud-baserede velfærds- og sundhedsløsninger 
Offentlige sundhedssystemer kommer under stigende pres i takt 

med, at større dele af befolkningen får brug for behandling. 

Lignende situationer ses på andre velfærdsområder, herunder 

undervisning og ældrepleje, hvor der er et samfundsmæssigt 

ønske om at sikre den højeste kvalitet for de ressourcer, der er til 

rådighed. TDC Group er engageret i at udbrede cloud-baserede 

velfærds- og sundhedsløsninger i hele Danmark, da vi ser store 

perspektiver i, at kunne anvende vores løsninger til understøt-

telse af digitale arbejdsgange indenfor hjemmepleje, hjemmesy-

gepleje, plejehjem og ambulatorier samt psykiatri. 

Gennem brug af cloud-baserede velfærds- og sundhedsløsninger 

kan plejeopgaver løses mere effektivt, hvor personalet har bedre 

overblik over deres opgaver, oplever mindre stress og har færre 

sygedage. Samtidig bliver borgerne mere selvhjulpne og har 

mulighed for en forbedret livskvalitet, mindsket spildtid og behov 

for transport. 

TDC Group har i 2018 været leverandør til en række cloud-base-

rede velfærds- og sundhedsløsninger, herunder et telemedicinsk 

projekt, som omfatter borgere i hovedstadsområdet med 

hjerteinsufficiens, KOL-patienter og gravide, der hjemmefra kan 

foretage målinger og indsende oplysningerne til sundhedsperso-

nale på hospitalet ved hjælp af måleudstyr tilkoblet en tablet. 

Derudover driver vi Danmarks største kommuneløsning med 

virtuel hjemmepleje gennem ”skærmbesøg” til ældre borgere 

– hvor der i hele 2018 er foretaget over 50.000 skærmbesøg.  

Det giver bl.a. mulighed for, at borgeren nemt kan modtage 

videoopkald fra plejepersonalet og få fulgt op på eksempelvis 

hvordan det går, ernæringsvejledning, medicindosering m.m.

TDC Group har i 2018 også fordoblet antallet af medarbejdere og 

borgere, som benytter vores plejehjemsløsning til digitalisering af 

arbejdsgang og kommunikation mellem borgere, pårørende og 

medarbejdere. 

Internet of Things & Smart Cities 
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør 

kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale i 

forhold til at skabe gevinster for hele samfundet, herunder for 

sundhedssektoren, miljø og klima. Det kan eksempelvis være 

gennem anvendelse af ”Internet of Things” (IoT)-løsninger, som 

giver mulighed for at hente data og overvåge en lang række 

processer i realtid. IoT-data kan bruges til at optimere driften, 

effektiviserer manuelle processer, løfte kvaliteten og oplevelsen 

af en række services, og ikke mindst medfører det også ofte en 

reduktion i forbruget af naturressourcer til gavn for klimaet. I et 

samfundsperspektiv bruges IoT ofte i vores byer under over-

skriften Smart Cities, hvor det handler om, hvordan disse 

teknologier kan gøre vores moderne samfund mere effektivt, 

miljøvenligt og borgervenligt – uden at disse løsninger i øvrigt 

skal være forbeholdt byerne. 

Hos TDC Group er vi også i fuld gang med at udvikle og imple-

mentere løsninger med udgangspunkt i IoT, blandt andet i 

samarbejde med en række danske kommuner. Eksempelvis har 

TDC bidraget til et projekt for måling af luftforurening i 

København og Albertslund/Glostrup, hvor data fra ni luftmålings-

stationer sendes i realtid vha. af vores IoT-mobilteknologi. Disse 

data bruges til byplanlægning vedr. byggeri og trafik, og der er 

forskellige overvejelser om andre anvendelsesmuligheder. Et 

andet eksempel er brugen af affaldssensorer til at overvåge, 

hvornår der er behov for at tømme affaldsbeholdere – og hvornår 

turen kan vente til et senere tidspunkt. Det giver mulighed for at 

spare tid, energi og CO2. På dette område har Københavns 

Kommune således oplevet ca. 70% optimeringspotentiale på to 

pilotprojekter i Indre By og har på den baggrund udrullet 1.000 

sensorer i byrummet, og en række andre kommuner er på vej med 

nye indkøb af løsningen. 

Et vigtigt element i at sikre udbredelsen af IoT er den underlig-

gende teknologi, og her nåede TDC Group i 2018 en vigtig 

milepæl, da vi kom i mål med udrulningen af vores Narrow Band 

IoT (NB-IoT) netværk, så det nu dækker hele Danmark. Netværket 

gør det muligt for danskere og virksomheder at bruge IoT-enheder 

alle steder – og selv mobile IoT-enheder som biler eller personligt 

sundhedsudstyr vil problemfrit kunne bruges landet over. 

Narrowband IoT er en ny såkaldt ”low power wide area teknologi”, 

som er optimeret specifikt til IoT-løsninger, der har lavt strømfor-

brug, og som kun sender få, simple datapakker. Teknologien har 

bedre dækning end fx 4G, og kan derfor også bruges på svært 

tilgængelige områder, men også til fx forsyningsbranchens 

smarte målere og mange andre løsninger, som ikke kræver stor 

båndbredde. 

Det nye Narrowband IoT-netværk bruges bl.a. i Aalborg til at sikre, 

at borgere med demens kan findes, hvis de forsvinder fra deres 

bosted eller hjem. Hvert år forlader mere end 1.000 danskere 

med demens deres bopæl uden at kunne finde hjem igen, men 

ved hjælp af en nyudviklet lokaliseringsenhed kan pårørende eller 

plejepersonale helt præcist lokalisere, hvor personen med 

demens befinder sig. Lokaliseringsenheden kører på Narrowband 

IoT, som opererer i et meget lavt frekvensbånd, hvilket gør 

teknologien velegnet til lokalisering på ufremkommelige steder. 

Enheden er formet som en lille brik, som personen med demens 

bærer på sig. Brikken fungerer som en sladrehank, hvis personen 

bryder nogle af de foruddefinerede regler, der er programmeret 

ind i brikken af pårørende eller plejepersonale – eksempelvis 

afstand til bopælen. Brikken overvåger altså ikke personen med 

demens 24-7; den bliver først aktiveret i det øjeblik, vedkom-

mende er i fare.

I 2018 blev der foretaget over   

50.000  
skærmbesøg på TDCs løsning  

for virtual hjemmepleje

Det estimeres, at den årlige 
økonomiske gevinst ved Internet of 

Things i 2025 kan være op imod

11,1 billioner
dollars på verdensplan
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Derfor sørger vi for, at sikkerheden ved vores produkter er i top, 

og vi stiller krav til vores leverandører om bæredygtighed og 

overholdelse af menneskerettigheder. Derudover bestræber vi os 

på at kommunikere til vores kunder på en klar og troværdig måde, 

så de føler sig godt informeret og vejledt – og får det fulde 

udbytte af vores produkter på en tryg måde.

Nærværende kundedialog
Når det handler om at sikre tillid og tryghed, er vores dialog med 

kunderne blandt de vigtigste værktøjer. Derfor arbejder TDC 

Group til stadighed for at sikre en nærværende og tillidsfuld 

dialog med kunderne, med udgangspunkt i deres behov og 

forventninger. Det gør vi både i vores butikker, i forbindelse med 

teknikerbesøg og gennem vores telefoniske kundeservice eller på 

chat og mail, elektroniske nyhedsbreve samt gennem sociale 

medier som Facebook og Twitter, hvor vi inviterer kunder og 

offentligheden generelt til at give os input og feedback. 

Indsats for at øge kundetilfredshed
I TDC Group har vi stort fokus på kundetilfredshed, som vi følger 

løbende gennem en række løbende indsatser. Vores ambition er 

at levere den bedste kundeservice gennem indsigt i brugernes 

behov og digitalisering. Derfor har vi i 2018 gennemført 

digitaliseringer af kunderejsen som øger mulighederne for 

selvbetjening både for erhvervs- og privatkunder. 

Vi har lanceret en YouSee chatbot for at kunne hjælpe flere kunder 

og på alle tidspunkter af døgnet. Henvendelser til chat teamet er 

steget fra 3.000 til 7.000 pr. uge, og omkring 35% af disse er 

blevet håndteret af chatbotten. Ligeledes har TDC Erhverv 

oplevet et fald på 11% i antal opkald til kundeservice pga. 

gennemførte forenklinger og en bedre digital funktionalitet. 

Overordnet set, voksede antallet af digitale interaktioner i TDC 

Erhverv med 17% i 2018.

Ligeledes har vores indsats med at sikre en hurtigere behandling 

af håndteringen af fejl samt vedvarende fokus på at sikre, at vi gør 

tingene rigtigt første gang ”First Time Right” understøttet vores 

kørende teknikeres kundeservice. I 2018 blev 84% af teknikerbe-

søgene vurderet af vores kunder som ”en positiv oplevelse”. Efter 

servicebesøg af vores teknikere, bliver kunderne bedt om at 

bedømme deres tilfredshed på en skala fra 0-5, hvoraf 5 angiver 

en positiv oplevelse.

2018 var også året hvor Telmore for tredje år i træk blev kåret 

som det bedste mobilbrand af EPSI, et anerkendt dansk ratingse-

selskab, der gennemfører uafhængige og regelmæssige målinger 

af kundetilfredshed. Anerkendelsen bunder bl.a. i Telmores 

engagement i at yde en fremragende kundeservice, at tilbyde 

bedre indhold og digitaliseringen af kunderejsen. Telmore 

opnåede desuden en stigning på 31% i Net Promoter Score (NPS) 

fra januar til december 2018. NPS er en af de mest anerkendte 

modeller til loyalitetssegmentering og anvendes verden over.

Sikkerhed hos TDC Group
Hos TDC Group er sikkerhed en topprioritet, og på dette område 

arbejder vi med udgangspunkt i fire principper: beskyt virksom-

heden, beskyt medarbejderne, beskyt kunderne og beskyt 

borgerne. Dette sikrer, at vores kunder kan udnytte det fulde 

potentiale ved deres produkter på en tryg og sikker måde, hvad 

end de er erhvervskunder eller privatkunder. Det er især vigtigt, 

da den digitale verden åbner for en række risici i forhold til 

datasikkerhed, privatlivsbeskyttelse og it-kriminalitet. 

Derfor har vi i løbet af 2018 fortsat oprustningen på sikkerheds-

fronten, og der arbejder i dag i TDC Group mere end 60 medarbej-

dere inden for sikkerhed.

Kundetryghed  
og tillid

Hos TDC Group er kunden i centrum for vores arbejde, og det er 
afgørende for os, at vores kunder har tillid til os som virksomhed 
og kan være trygge, når de bruger vores produkter og løsninger.

Henvendelser til You See chat-teamet  
er steget fra 3.000 til 7.000  

pr. uge, og omkring 

35% 
af disse er blevet håndteret  

af chatbotten

I 2018 blev  84% 
af teknikerbesøgene 

vurderet af vores kunder som  
”en positiv oplevelse ¹”

1. Efter servicebesøg af vores teknikere, bliver kunderne bedt  
om at bedømme deres tilfredshed på en skala fra 0-5,  

hvoraf 5 angiver en positiv oplevelse.
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Sikkerhedspolitik
Helt overordnet tager vi i TDC Group ansvar for både it-sikkerhed 

og den fysiske sikkerhed gennem en omfattende koncernsikker-

hedspolitik, der er baseret på ”best practice” og efterlevelse af 

ISO27001, der er den internationale standard for håndtering af 

it-sikkerhed. TDC NetDesign er ISO27001 certificeret, denne 

internationale standard er med til at højne og fastholde et højt 

sikkerhedsniveau på en række leverancer, som TDC NetDesign 

leverer til kunder. 

Desværre er der ingen virksomhed, der kan gardere sine kunder 

mod alle risici eller sikkerhedstrusler på nettet, og det gælder 

også for TDC Group. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for at 

vores egne produkter er sikre for vores kunder. Det gør vi gennem 

intensive sikkerhedstests og ved at bygge sikkerhed og privatlivs-

beskyttelse ind i produkterne fra starten af. Desuden rådgiver vi 

vores kunder om digital sikkerhed, eksempelvis gennem de 

sociale medier, vores hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve, 

hvor vi kommer med anbefalinger angående håndtering af virus, 

spam, phishing og anden svindel. 

Derudover bestræber vi os på at dele vores viden om it-sikkerhed 

med omverden, eksempelvis gennem vores årlige DDoS-rapport, 

der gennemgår de trends og implikationer, som vi ser på dette 

område. DDoS står for Distributed Denial of Service og er en 

hyppigt forekommende type cyberangreb, hvor angriberen 

overbelaster en virksomheds hjemmeside eller netværk ved at 

udnytte et større antal inficerede computere på internettet til at 

iværksætte et koordineret angreb. Konsekvensen er, at brugerne 

ikke kan komme igennem. 

Dertil kommer, at TDC Group er medlem af Rådet for Digital 

Sikkerhed, der har til formål at skabe en stærk og bred platform 

for en kvalificeret debat og udspil til offentligheden om hvad der 

skal til, for at Danmark fortsat kan udnytte digitaliseringens 

muligheder på en tryg måde.

Sikre produkter 
Sikkerhed er et indbygget element i vores produkter. Eksempelvis 

ved at vi i vores systemer anvender den såkaldte DMARC-

beskyttelse, der giver en markant reduktion i svindel-mails og 

bedre beskyttelse for modtagere af mails. Desuden sørger vores 

generelle spam-filtre og virusfiltre hver måned for at stoppe over 

700 millioner uønskede og risikable mails, inden de når 

kundernes indbakker. Vi giver også vores kunder mulighed for at 

vælge produkter med ekstra tryghed og sikkerhed, som f.eks. 

sikker-hedspakker til bredbånd inkl. mulighed for forældrekontrol. 

Og så sørger vi for at kontakte både erhvervskunder og private 

kunder, hvis vi konstaterer, at der er sket et misbrug f.eks. af deres 

mailkonto, eller at deres udstyr er blevet overtaget af it-kriminelle 

og udsender såkaldt malware. 

Løbende overvågning
Sikkerheden hos TDC Group bliver løbende overvåget, både på 

daglig basis og gennem interne og eksterne audits. Som 

supplement til vores ”Network Operations Center” (NOC), der 

konstant overvåger stabiliteten og tilgængeligheden af vores 

systemer og tjenester, har TDC Group et ”Security Operations 

Center” (SOC), der døgnet rundt overvåger sikkerhedssituationen 

i vores infrastruktur og forhindrer angreb mod vores kunder og os 

selv. Herfra håndteres alle former for cyberangreb, herunder 

eksempelvis DDoS, ransomware, phishing, hacking osv. Vi 

fortsætter med at investere på dette område, både i form af 

medarbejdere og teknologi. Men det er ikke alene vores egne 

ressourcer, vi gør brug af, for vi koordinerer også med myndig-

heder og internationale organisationer på globalt niveau for at 

opnå adgang til bedre viden og information, som vi kan handle  

ud fra. 

Videndeling og samarbejde er nemlig af afgørende for at kunne 

imødegå truslerne mod cyber- og informationssikkerheden. 

Derfor har TDC spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af telesekto-

rens strategi for cyber- og informationssikkerhed, der udspringer 

af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. 

Sektorstrategien er udarbejdet i tæt sammenspil mellem 

sektoren og myndighederne og indeholder 12 konkrete initiativer, 

der skal styrke videndelingen, samarbejdet og den fælles indsats 

på cyber- og informationssikkerhedsområdet på tværs af 

sektoren. I løbet af 2019 vil der bl.a. blive etableret en såkaldt 

decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS), der skal 

være et bindeled mellem teleselskaberne og Center for 

Cybersikkerhed. TDC vil i 2019 arbejde aktivt for en succesfuld 

udmøntning af sektorstrategien. 

Sikkerhedstrusler kender ingen grænser, og derfor deltager TDC 

Group i en række internationale fora for at blive bedre rustet til at 

beskytte vores kunder og os selv. Som eksempel herpå deltager 

vi jævnligt i aktiviteter gennem Forum of Incident Response and 

Security Teams (FIRST), der er en global organisation med over 

700 virksomheder og offentlige instanser, der deler viden og 

koordinerer indsatser vedrørende it-sikkerhed. Det har stor værdi 

at kunne dele praktiske informationer og lære af hinandens 

strategiske initiativer for løbende at forbedre sikkerheden.

TDC Group deltager yderligere i ETIS-samarbejdet, et europæisk 

IT-/tele-samarbejde, hvor vi bl.a. deler viden om angreb og 

sårbarheder med øvrige europæiske televirksomheder. Yderligere 

bruges dette samarbejde til at dele viden om generelle sikker-

hedsforhold både om produkter, teknologier og på IT-området.

Dertil kommer, at vi som del af vores aftaler med leverandører og 

samarbejdspartnere stiller høje krav til it-sikkerheden og indgår i 

tæt samarbejde med de relevante danske myndigheder. TDC 

Group har desuden løbende kontakt til relevante myndigheder for 

at indgå i trusselsvurderinger og tage de forholdsregler, der er 

nødvendige for at sikre vores kunder og infrastruktur bedst 

muligt. 

Som følge af vores fokus, investeringer og aktiviteter er vi 

lykkedes med at komme igennem 2018 uden hændelser som 

den, der påvirkede vores tv-signaler nytårsaften ved udgangen af 

2016. Ingen organisation kan garantere, at den ikke kan blive 

kompromitteret, men hos TDC Group har vi gjort alt hvad vi kan 

for at reducere denne risiko til et absolut minimum. Med løbende 

vurderinger foretaget af interne såvel som eksterne parter, 

kontinuerlige investeringer, kontrol og ledelsesmæssigt fokus 

bestræber TDC Group sig på at være den bedste i Norden, når det 

gælder sikkerhed.

Der har i løbet af 2018 været en del fokus i de danske medier på 

hvordan teleselskaber sikrer deres netværk i forhold til fremmede 

magter og leverandørers adgang. For TDC er sikkerhed en 

topprioritet, og vi følger altid de danske myndigheders anbefa-

linger og har en løbende og meget tæt dialog med Center for 

Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Dertil er 

det klart, at vi også følger situationen tæt og orienterer os 

politisk. Det er klart, at denne proces også er en del af vores 

beslutningsproces. 

Dataetik og persondata hos TDC Group
TDC Group har været inviteret til at deltage i Disruptionrådet 

- Partnerskab for Danmarks fremtid, som regeringen nedsatte i 

maj 2017. I den forbindelse har vi blandt andet deltaget aktivt i 

det arbejde og de anbefalinger som Ekspertgruppen om dataetik 

er kommet med. 

Det drejer sig blandt andet om anbefalingen om, at virksomheder 

fremover i henhold til årsregnskabs-loven hvert år skal erklære 

deres dataetiske politik. Formålet hermed, er bl.a. at Danmark 

som det første land i verden skal stille krav om, at de største 

danske virksomheder aktivt tager stilling til deres ansvar for og 

arbejde med data.

TDC Group bakker op om, at virksomheder aktivt bør tage stilling 

til, hvordan de forholder sig til data-etiske principper og dilem-

maer. En årlig afrapportering vil give anledning til en sund intern 

dialog om vores adfærd som koncern, og vores overordnede 

For 58% 
af danskerne udgør cyberangreb den 
største bekymring, hvor det globale 

gennemsnit kun er på 18%
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samfundsansvar, og det sker løbende i disse processer at vi 

udvikler nye tiltag. Vi er i færd med at lægge sidste hånd på en 

egentlig politik for dataetik, som vi vil offentliggøre i løbet af 

2019, men dataetiske overvejelser har længe været et vigtigt 

emne i vores koncern og med stort engagement fra vores 

medarbejdere på tværs af afdelinger. 

Hos TDC Group er vi optaget af ikke bare at leve op til lovens 

bogstav, men at sikre, at vores kunder kan være trygge ved, at vi 

behandler deres oplysninger med respekt og omtanke. Som 

teleselskab håndterer vi væsentlige mængder persondata i kraft 

af de forskellige kommunikationstjenester, vi udbyder. Når 

kommunikation foregår via fastnettelefoni, mobiltelefoni eller 

internettjenester, genereres persondata fra både afsendere og 

modtagere. En del af denne datastrøm er nødvendig i forhold til 

at dirigere kommunikationen fra afsender til modtager.  

Samtidig er vi af både tekniske og juridiske årsager nødt til at 

indsamle og opbevare visse data om vores kunder og deres 

forbrug for at kunne udbyde vores tjenester. Eksempelvis er det 

en forudsætning for at kunne gå online med sin mobiltelefon via 

mobilnettet, at ens mobiltelefon kan lokaliseres ift. en nærlig-

gende mobilmast. Teleselskaber er desuden nødsaget til at kunne 

redegøre for omfanget af kunders forbrug, i forhold til regnskabs-

førelse og brug af særtjenester såsom internationale opkald, som 

kunder skal have mulighed for at lave indsigelse over for. 

TDC Group håndterer derfor løbende informationer, som vi skal 

udvise et stort ansvar omkring – og vi er vores ansvar bevidst. 

Retten til privatliv er en grundlæggende rettighed, vores kunder 

har krav på privatliv, og dette udgør et grundlæggende hensyn i 

vores arbejde. 

Når det gælder beskyttelse af kundeoplysninger, anvender vi 

generelt ”need to know” princippet, dvs. at der er kontrol med 

hvem der må få adgang til hvilke persondata i vores systemer, og 

der gives kun adgang til netop de medarbejdere, der har et 

arbejdsbetinget behov. I de tilfælde, hvor vi samarbejder med 

eksterne partnere om datahåndtering, bliver der indgået 

specifikke aftaler om håndtering af persondata. Hvis der opdages 

brud på bestemmelser vedr. håndtering af persondata, indmeldes 

disse til Erhvervsstyrelsen eller Datatilsynet. 

I første halvdel af 2018 har vi forberedt os grundigt på at blive 

klar til at kunne leve op til de nye krav og forventninger i lovgiv-

ningen som følge af den nye persondataforordning, også kendt 

som GDPR, og den nye danske databeskyttelseslov. Vi har 

gennemgået vores processer og foretaget ændringer i it- 

systemer, og vores over 7.000 medarbejdere og ledere er  

blevet uddannet i håndteringen af persondata bl.a. ved brug  

af e-learning. 

2018 har desværre også budt på to større persondatabrud.

I foråret som følge af en teknisk fejl i forbindelse med migrering af 

kundeoplysninger fra ét system til et andet blev ca. 10.000 

kunders hemmelige telefonnumre, adresser eller navne gjort 

tilgængelige på databasen 118.dk. Og i december blev, som følge 

af en menneskelig fejl i forbindelse med en systemmigrering af 

kundeoplysninger, ca. 4.800 kunders hemmelige navne og 

adresser gjort tilgængelige på databasen 118.dk.

Begge persondatabrud er indberettet til Erhvervsstyrelsen, og vi 

har iværksat forskellige tiltag for at minimere risikoen for lignende 

hændelser i fremtiden. Således foretager vi nu en gennemgang af 

de persondataretlige aspekter (”Privacy Review”), inden vi 

igangsætter automatiske overførsler af kunde-oplysninger 

mellem IT-systemer, ligesom vi arbejder med fortsat awareness 

træning, både generelt og tilpasset særligt relevante medarbej-

dergrupper. Herudover har vi opprioriteret beskyttelse af 

kunde-data til et forretningsstrategisk initiativ.

TDC tilstræber fejlfri omgang med persondata, men selv med de 

bedste standarder og procedurer vil der undertiden ske fejl, 

databrud og -lækager, enten hos os selv eller hos vores underle-

verandører. Vi skal lære af disse fejl, informere kunder, ledelse og 

myndigheder såvel som kommunikere offentligt omkring de 

udfordringer vi møder. Ligeledes tilstræber vi udvikling af en 

’positiv fejlkultur’ blandt medarbejdere, hvor åbenhed omkring fejl 

og problemer fører til forbedring. 

Ansvarlighed i værdikæden
Når kunder køber produkter hos TDC Group, er det vigtigt, at de 

kan stole på, at der gennem hele værdikæden har været fokus på 

ansvarlighed i forhold til f.eks. menneskerettigheder og miljøet. 

Vi stiller høje krav til vores leverandører, og de krav gælder også 

for deres leverandører – og ikke mindst os selv. Det gør vi både 

gennem en såkaldt ”Partner Code of Supplier Conduct” og i vores 

leverandørkontrakter. Kravene tager udgangspunkt i FN’s Global 

Compact, som vi har været tilsluttet siden 2009, og sidenhen har 

vi opdateret og yderligere udspecificeret kriterierne i vores 

leverandørkontrakter. Vi har også i 2018 gennemført et større 

analysearbejde for at afdække risici i vores leverandørkæde, 

ligesom vi har undersøgt hvilke værktøjer og initiativer vi ellers 

kan iværksætte for at styrke screeningen, monitoreringen og 

dialogen vedrørende ansvarlighed og bæredygtighed i vores 

leverandørkæde.  Indsatsen har givet os et endnu grundigere 

overblik over vores leverandører og en række konkrete forhold er 

blevet ændret for at sikre, at vi er på forkant med de uhensigts-

mæssigheder som der eventuelt måtte være hos vores 

underleverandører. 

Derudover er TDC Group i kraft af sit medlemskab i organisati-

onen GeSI (Global e-Sustainability Initiative) med til at adressere 

en række udfordringer på globalt plan i fællesskab med andre 

teleoperatører, udstyrsproducenter og organisationer som EICC, 

UNEP og WBCSD. Det gælder ikke mindst overholdelse af 

menneskerettigheder og styrkelse bæredygtigheden i de globale 

værdikæder.

Anti-korruption og whistleblowing
I TDC Group har vi en anti-korruptionspolitik, som udstikker klare 

forventninger og retningslinjer i forhold til både medarbejdere, 

kunder, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder. Denne 

politik kommunikeres til medarbejdere gennem forskellige interne 

kanaler, og vi vil arbejde videre med at styrke det interne 

kendskab til forholdsreglerne gennem målrettet kommunikation 

til afdelinger, der arbejder med større kontrakter. 

Selv om TDC Group udelukkende opererer på markeder, der er 

kendetegnet ved lav grad af korruption, og ikke har haft nogen 

sager af denne art, har vi således valgt at gøre det klart over for 

alle vores interessenter, at TDC Group ikke tolererer korruption i 

nogen form. Det er med tilfredshed, at vi kan notere, at vi heller 

ikke i 2018 har oplevet nogen sager af denne karakter. 

Dertil kommer, at vi siden 2011 har haft et whistleblower-system, 

der giver ansatte i TDC Group (ekskl. datterselskaber) mulighed 

for at indberette uregelmæssigheder eller særlige kritisable 

forhold. Vi kan konstatere, at der i 2018 er foretaget to indberet-

ninger hertil. 

TDCs spam-filtre og virusfiltre  
stopper hver måned over 

700 millioner 
uønskede og risikable mails

Over7.000
TDC-medarbejdere og ledere  

er blevet uddannet i håndteringen  
af persondata bl.a.  

ved brug af e-learning
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Til gengæld rummer IKT og digitalisering store potentialer for, at 

vi som samfund kan opnå betydelig større grad af bæredygtighed 

sammen med økonomiske gevinster. 

Derfor er vi hos TDC Group optaget af hele tiden at arbejde hen 

imod at gøre vores belastning af miljø og klima så lille som mulig, 

samtidig med at vi gerne vil inspirere omverden til at bruge de 

digitale muligheder på en måde, der faktisk kan reducere 

miljøpåvirkning, spare værdifulde ressourcer og skabe samfunds-

mæssige gevinster i form af eksempelvis bedre sundhed, udvidet 

adgang til uddannelse og større produktivitet.

Vi har derfor formuleret en bæredygtighedspolitik med fire 

dimensioner: fokus internt (minimering af ressourceforbrug), 

fokus på kunderne (miljø- og energivenlige produkter), fokus på 

leverandørkæden (krav om bæredygtighed i hele værdikæden og 

fokus på produkters livscyklus) og fokus på samfundet (reduceret 

energiforbrug og klimapåvirkning vha.kommunikations teknologi). 

Miljøpåvirkning
Hos TDC Group har hensynet til miljøet i mange år været en 

væsentlig prioritet i hele vores forretning.  Vi følger vores forbrug 

af energi og ressourcer systematisk ud fra principperne i 

miljøstandarden ISO 14001 og søger løbende at reducere vores 

ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

I 2018 igangsatte vi arbejdet med at opnå ISO 14001 certifice-

ring. ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard 

indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Den 

kan anvendes som en universel ramme for, hvordan vi i TDC 

Group kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse 

med de miljøpolitiske forpligtelser. Det indebærer blandt andet, 

at identificere de miljømæssige aspekter af vores forretningsakti-

viteter, hvorledes disse kan håndteres og sikring af de nødven-

dige kontroller samt målsætninger for at forbedre indsatsen for 

miljøet. Formålet med certificeringen, som vi forventer kommer i 

hus i 2019, er også at reducere vores miljøskadelige udledninger 

og forbedre ressourceanvendelsen i TDC Group.

Tilbage i 2011 satte vi en målsætning om at reducere vores 

CO2-udledning med hele 40% senest i 2020 set i forhold til 2010. 

For selv om vores forretning ikke er specielt CO2-intensiv i forhold 

til andre brancher, så udgør CO2-udledning alligevel en af vores 

væsentligste miljøpåvirkninger. Men faktisk opnåede vi denne 

målsætning allerede i 2015. Derfor valgte vi at hæve vores 

reduktionsmål for CO2-udledning fra 40% til 60% i 2020 set i 

forhold til 2010. Eftersom vi i 2017 opnåede en reduktion af 

vores CO2-udledning med hele 60% i forhold til 2010, har vi valgt 

endnu en gang at hæve vores 2020-målsætning til en reduktion 

på 70% i forhold til 2010. 

For 2018 landede vores samlede CO2-udledning på 52.867 tons, 

hvilket svarer til en samlet CO2-udledning fra ca. 3.650 danske 

husstande. Dette resultat udgør en reduktion på 12% i forhold til 

sidste år. Reduktionen i 2018 var især drevet af et lavere 

strømforbrug (-12%), som uddybes i afsnittet nedenfor, og et 

lavere forbrug af diesel til køretøjer (-10%). Vores resultat 

påvirkes også positivt af, at emissionsfaktoren for CO2 fra vores 

strømforbrug i Danmark var lavere end året før. Faktisk har de 

markante forbedringer siden 2010 i emissionsfaktoren for strøm 

anvendt i Danmark været blandt de største drivkræfter bag 

reduktionen af vores CO2-udledning. Med andre ord er strømmen, 

som vi anvender, samlet set blevet væsentlig mere klimavenlig 

siden 2010. 

Fremadrettet skal vi fortsætte med at arbejde struktureret og 

fokuseret på at effektivisere og nedbringe vores forbrug af især 

elektricitet til drift af vores forskellige netværk og datatjenester. 

Udfordringen er dog at blive mere energieffektiv, samtidig med at 

vi udbygger vores netværk og øger hastigheden i nettet til gavn 

for både kunder og samfund som helhed. Samtidig forventes der 

frem mod 2020 mindre forbedringer i emissionsfaktoren for 

strømmen i Danmark, end vi har set siden 2010. 

Ud over vores fokus på strømforbrug arbejder vi i TDC Group 

løbende på at minimere forbruget af ressourcer og sikre, at en høj 

andel af vores affald bliver genbrugt. Som et eksempel har vi i 

Danmark reduceret vores samlet papirforbrug med 30 tons i 

forhold til 2017, svarende til en reduktion på 21%. Dermed har vi 

i 2018 bragt vores forbrug af papir ned til 11% af den mængde, vi 

anvendte tilbage i 2010.

Energieffektiviseringer
Internt i TDC Group har vi igen i 2018 gennemført projekter, der 

skal sørge for, at de mest energitunge dele af vores netværk 

optimeres, udskiftes og løbende tilpasses kundernes 

efterspørgsel. 

Som et af de væsentligste tiltag på dette område nåede vi i 2018 

i mål med opgraderingen af udstyret i vores kabel-tv-net til 

Docsis 3.1-teknologien, hvilket giver vores kunder mulighed for at 

opnå hastigheder på mere end 1 Gbit/s. År efter år oplever vi en 

meget stor stigning i datatrafikken i vores netværk, hvilket også 

indebærer en væsentlig stigning i energiforbruget. Gennem 

opgraderingen har vi øget kapaciteten i vores kabel-tv-net med 

mere end 500% og samtidig opnået en energibesparelse på 

10,6% svarende til en årlig energibesparelse på 3,4 GWh 

Desuden har vi ligesom i de foregående år også i 2018 haft fokus 

på at konsolidere de aktive linjer i vores PSTN-netværk (traditi-

onel fastnettelefoni) på færre netværksenheder, hvilket har ført til 

en energibesparelse på 1,4 GWh/år. I alt har vi udført denne 

opgave på over 80 TDC-adresser fordelt over hele Danmark.

Samtidig med at vi aktivt søger at nedbringe vores energiforbrug, 

så balancerer vi denne ambition med behovet for at give vores 

kunder den bedste dækning og hastighed. Derfor bruger vi i vores 

mobilnet dynamiske energibesparende teknikker, som nedbringer 

energiforbruget, samtidig med at vi opretholder serviceniveauet. 

Den dynamiske energibesparende indsats fungerer således, at 

TDC papirforbrug 2010: 

1.071 tons
TDC papirforbrug 2018: 

117 tons

Klima og miljø

Vi har kun én planet at deles om, og vores fælles miljø er i dag 
udfordret af både klimaforandringer, forurening og andre  
konsekvenser af menneskelig aktivitet.

TDC har nedbragt sin samlede  
CO2-udledning med 

12%
i forhold til sidste år
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der skrues ned for strømmen til udstyret, når trafikken i mobilnet-

værket er lav. Eksempel kan vi om natten mellem kl. 23.00 og 

06.00 lukke ned for dele af netværket for at spare på energien. I 

2017 gennemførte vi undersøgelser af, hvor meget energi vi 

kunne spare i vores 3G-udstyr - uden at gå på kompromis med 

kundeoplevelsen. Resultaterne var positive, og derfor indførte vi 

denne dynamiske energisparende funktion i hele landet i 2018 og 

sparer derved over 2% af det samlede 3G-strømforbrug. En 

anden funktion som blev aktiveret i TDC’s mobilnet i 2018 er 

’Symbol Power Saving’, som gør det muligt at lukke ned for 

strømforstærkere på 4G-stationer. Gennem denne funktionalitet 

opnår vi en besparelse på 21% af strømmen til 4G, hvilket 

betyder 7,7% mindre strømforbrug i hele mobilnetværket.

Eksternt tager vi ansvar for at minimere kundernes miljøpåvirk-

ning på en række måder, bl.a. ved løbende opgradering af det 

udstyr, der står hos kunderne. Her er det især vigtigt for os at 

fokusere på og tage ansvar for det forbrug af elektricitet, som 

vores produkter medfører hos kunderne. Samtidig er det 

afgørende, at det udstyr, vi anvender, er på forkant med både 

nationale og internationale krav. I 2018 har vi bl.a. udskiftet knap 

17.000 tv-bokse til en ny og mere energibesparende model, 

hvilket har givet en samlet energibesparelse hos vores kunder på 

ca. 2,9 GWh på årsbasis.

Vi fortsætter arbejde med at optimere vores energiforbrug til hhv. 

opvarmning og nedkøling. Blandt andet har vi på vores central i 

Kolding sparet 260.000 kWh i forbruget. Det er ca. en halvering af 

strømforbruget til køling. Anlægget er blevet udskiftet med nyere 

maskiner, som er mere effektive. Samtidigt er hele køleprincippet 

opdateret, så vi undgår tab mm i vekslere, og får en langt højere 

udnyttelse af vores frikøleveksler. Den største energibesparelse i 

dette projekt kommer fra at kølemaskinerne først skal køre, når 

udetemperaturen er over 12°C, hvilket er en markant ændring ift. 

det tidligere udstyr.

Ligeledes oplever vi fortsat den positive effekt af øgningen af 

virkningsgraden af vores ensretteranlæg, som konverterer 

vekselstrøm til jævnstrøm, hvor vi har en årlig energibesparelse 

på ca. 400 MWh.

Transport og teknologi 
Internt anvender vi også i udstrakt grad de muligheder, som 

teknologien stiller i udsigt for at begrænse transport, herunder 

især videomøder og hjemmearbejdspladser. Ud over reduktioner i 

CO2 giver disse løsninger mulighed for at udnytte tiden mere 

effektivt og give bedre medarbejderforhold ved at minimere 

behovet for rejsedage, hvor man er væk fra familie og venner. 

Derudover har vi en transportpolitik, som tilskynder til brug af tog 

og andre offentlige transportformer frem for biler. På den 

baggrund kan vi konstatere, at det igen i år er lykkedes at 

reducere antallet af kilometer kørt i bil. Vi har således reduceret 

vores kørsel i personbiler og lejede biler med over 125.000 km, 

uden at vi dog kan isolere årsagerne hertil. 

I 2017 påbegyndte vi et forsøg med solceller i vores mange 

teknikerbiler, for at disse kunne supplere bilernes batterier med 

strøm til de opgaver, der kræver brug af forskelligt elektrisk 

udstyr. Denne indsats har vi fortsat i 2018. Effektmålingerne 

heraf varierer, men vi arbejder videre med forsøget og på 

løsninger som forhåbentlig kan føre til dokumenterede miljømæs-

sige gevinster ved at anvende fra strøm fra solceller samt spare 

tid til opladning og behov for starthjælp. 

Vi fortsætter også i 2018 vores pilotforsøg med cykler til vores 

kørende teknikere. I 2017 blev der indkøbt seks cykler, hvoraf to 

er eldrevne ladcykler, mens vi ved udgangen af 2018 er oppe på i 

alt 10 elcykler. Forsøget blev til dels sat i gang, da det igennem de 

seneste år er blevet sværere og sværere for vores teknikere at 

finde parkeringspladser og komme hurtigt rundt i København. Det 

var derfor tanken at cyklerne kunne hjælpe teknikerne med at 

gøre deres hverdag lettere og samtidig have en lille positiv effekt 

på miljøet. Viden fra pilotforsøget vil også blive delt i forhold til 

anvendelse i andre byer. 

Stort miljøpotentiale i digitalisering
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør 

kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale i 

forhold til både miljø og klima. Det kan eksempelvis være gennem 

øget brug af videokonferencer, der reducerer behovet for 

transport, eller gennem maskine-til-maskine (M2M) teknologi, 

dvs. telekommunikation mellem maskiner. Dette kendes også som 

”Internet of Things” (IoT) og giver mulighed for at overvåge 

processer i realtid eller måle på svært tilgængelige maskiner og 

derved øge effektiviteten i produktionen og reducere forbruget af 

naturressourcer. 

Analyserapporten SMARTer2030 fra den internationale organisa-

tion GeSI (Global e-Sustainability Initiative) – som TDC Group er 

medlem af – viser, at IKT og digitalisering på globalt plan kan 

anvendes til at reducere verdens klimabelastning med 20% frem 

mod 2030. Dermed kunne vi faktisk holde udledningsniveauet fra 

2015, samtidig med at der skabes økonomiske gevinster på 

størrelse med Kinas BNP. Dertil kommer bredere samfundsmæs-

sige gevinster som bedre uddannelse, øget sundhed og en 

fødevareproduktion, der både er mere effektiv og mere 

bæredygtig.

Som beskrevet nærmere under fokusområdet Digitalt Danmark, 

samarbejder vi hos TDC Group med en række forskellige partnere 

fra den offentlige og private sektor om at udvikle og implementere 

løsninger, der kan udnytte teknologiens muligheder til at skabe 

mere miljøvenlige og bæredygtige løsninger. 

I 2018 har vi udskiftet knap 17.000 tv-bokse til en ny  
og mere energibesparende model,  

hvilket har givet en samlet energibesparelse hos  
vores kunder på ca. 2,9 GWh på årsbasis.

Gennem opgradering af vores  
kabel-tv-net har øget kapaciteten i  
vores kabel-tv-net med mere end  

500%  
og samtidig opnået en  

energibesparelse på 10,6%
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2016 2017 2018

CO2 71.769 59.968 52.867

SO2 23 19 16

NOx 56 53 53

2016 2017 2018

Danmark 8.971 11.340 15.146 

Norge 325 434 512

Total 9.296 11.774 15.656

2016 2017 2018

El (GWh) 257 228 201

Olie (GWh) 0.4 0.6 0.001

Naturgas (GWh) 2 2 0.5

Fjernvarme (GWh)) 26 26 24

Brændstof (GWh) 47 42 38

Papir (tons) 237 148 117

Vand (m3) 66.000 70.300 62.600

2016 2017 2018

Total 4.334 3.704 2.964,5

Genanvendelsesprocent, 
total

76% 73% 72%

Genanvendelsesprocent, 
brændbart

40% 43% 43%

Emissioner (tons)

Ressourceforbrug

Affald (tons)

Data overført (million GB)

Miljøregnskab for  
TDC Group 2018

Bemærk venligst at tallene for Norge alene dækker datamængder, 

der er overført i vores netværk til og fra landet. I forhold til 2017  

er datamængderne steget med over 30%.

TDC Group er fast besluttet på at  
skabe værdi for danskerne; til de der ønsker 

gode forbindelser, virksomhederne i det 
digitale Danmark, der stoler på,  

at vi kan hjælpe dem til at trives og til  
det danske samfund generelt.
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Derfor mener vi også, at vi har et medansvar for alle danskere og 

deres forhold til nye teknologier uanset, hvor de befinder sig i 

livet. Vi ønsker, at være med til at sikre, at de digitale løsninger, 

som vi er med til at rulle ud, bliver brugt hensigtsmæssigt til at 

samle mennesker og styrke fællesskaber. Vi ruster derfor de 

digitalt indfødte til at blive digitalt dannede og til at begå sig i et 

digitaliseret samfund med respekt for hinanden og god forståelse 

for digitale fællesskaber. Vi hjælper forældre til at forstå den 

digitale verden, som deres børn lever i. Og vi hjælper dem, der 

sagtens kan følge med, hvis bare de hjælpes lidt på vej.

WiFive – Det gode digitale fællesskab
Selvom den digitale samfundsfundsudvikling har medført, at 

afstanden mellem mennesker aldrig har været kortere, så har 

udviklingen af nye digitale universer også skabt sociale rum, der 

er udfordret af mangel på fællesskab, normer og værdier. 

Sammen med vores samarbejdspartner Danske Skoleelever 

ønsker TDC Group at bringe skoleelever tættere sammen og 

styrke de digitale fællesskaber. Omdrejningspunktet for 

samarbejdet er, at eleverne – og ikke de voksne – er centrale 

aktører i udviklingen af et fælles kodeks for digital dannelse og 

det gode fællesskab. 

Fællesskab

TDC har gennem mange generationer spillet en særlig rolle i at 
 facilitere kommunikation og sikre forbindelsen mellem mennesker.  
På den måde er vi med til at binde samfundet sammen og gøre afstan-
dene mindre i en tid, hvor nærhed ikke længere kun måles i meter. 

I samarbejde med 10 skoleklasser fra hele Danmark, har TDC 

Group og Danske Skoleelever gennem 2017 og 2018 udviklet et 

komplet undervisningsmateriale ved navn WiFive – det gode 

digitale fællesskab. Undervisningsmaterialet har fokus på high 

fives og positive digitale fællesskaber og er bygget op om 

emnerne ”Den gode tone”, ”Teknologiforståelse”, ”Den gode stil” 

og ”Sikkerhed online”. Undervisningsforløbet lægger op til, at 

eleverne afslutningsvis tager et såkaldt ”Digitalt kørekort”. Det er 

målsætningen, at mindst 30.000 elever skal gennemføre et 

online læringsforløb ved udgangen af 2019 og dermed opnå et 

digitalt kørekort. Projektet er målrettet skolernes mellemtrin, dvs. 

4.-6. klasse, men der er også hentet inspiration fra ældre elever, 

bl.a. gennem en workshop på Ungdommens Folkemøde ’18.

Det var med stor stolthed, at Danske Skoleelever og TDC Group 

kunne lancere beta-versionen af det digitale kørekørt og 

tilhørende undervisningsmateriale på Danmarks årlige 

Læringsfestival, der blev afholdt den 6.-7. marts 2018 i Bella 

Center i København. Her var over 8.000 af professionelle fra 

undervisningsverdenen samlet til en konference om Dannelse i  

en digital verden. TDC Group og Danske Skoleelever deltog  

også på Skolemessen i Aarhus den 18.-19. april.

I 2018 blev WiFive – det gode digitale fællesskab optaget i 

Teknologipagten, som er et samarbejde mellem regeringen, 

virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre 

aktører. Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og 

digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så 

alle kan deltage i og være med til at udvikle samfundet i en 

teknisk og digital retning.

Forældre i en digital verden
I dag står forældre over for en række nye udfordringer, der skal 

tages stilling til og håndteres, når børn begiver sig på opdagelse i 

den digitale verdens mange muligheder. Her er der desværre ikke 

gode råd og viden fra flere generationer at læne sig op ad, og 

derfor oplever mange forældre, at de savner viden om hvordan de 

kan sætte gode rammer for deres børns brug af digitale og 

sociale medier. Det ved vi bl.a. fra vores mangeårige samarbejde 

med organisationen Børns Vilkår om BørneTelefonen og 

ForældreTelefonen; et samarbejde, som vi har haft i mere end 30 

år og som vi er stolte af og værdsætter.

Hos TDC Group ønsker vi at tage et medansvar for, at børn og 

unge tager del i og udvikler gode digitale fællesskaber. Samtidig 

ved vi, at forældrene spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt 

og balanceret forhold til den digitale verden. Derfor har vi 

sammen med Børns Vilkår i 2018 tilbudt gratis undervisnings-

forløb i form af workshops og webinars, der skal give forældre en 

bedre forståelse for den digitale verden, som børn befinder sig i, 

så de kan støtte og guide deres børn til trygge og positive 

oplevelser sammen online. Ved udgangen af 2018 var der over 

5.000 forældre, der havde deltaget i et af disse 

undervisningsforløb. 

Børns digitale liv, og hvordan man som forældre kan støtte sit 

barn i at udvikle gode digitale fællesskaber, var også temaet for 

samtalen ved bordene, da TDC Group, Børns Vilkår og ENIGMA i 

både foråret og efteråret inviterede forældre til aftensmad og 

oplæg på ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation. 

Også TDC Groups egne medarbejdere er blevet klædt på til at 

tage hul på dialogen med deres barn om digitale vaner, god stil 

og fællesskaber, Dette gennem afholdelse af morgenarrange-

menter på TDC Groups lokationer med oplæg af Børns Vilkår.  

Gennem en outdoor kampagne i sommeren 2018 gik TDC Group 

og Børns Vilkår ud til danskerne med budskabet om, at de kunne 

få hjælpe til at støtte deres børn til et positivt online liv. Denne 

kampagne vil også være synlig i gadebilledet gennem 2019. 

Vores målsætning er at mindst

30.000
skoleelever skal gennemføre  

WiFive – Det Digitale Kørekort
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Nyt liv til gamle mobiler
I Danmark regner man med, at der er mere end en million 

mobiltelefoner, der hvert år bliver smidt ud eller lagt væk i en 

skuffe, selv om de virker. I stedet for at samle støv i skuffer eller 

fylde som affald, kan disse mange mobiltelefoner skabe værdi 

– både for miljøet og økonomisk – ved at blive genanvendt. 

Gennem de seneste par år har TDC Group indsamlet gamle 

mobiltelefoner med det formål at sikre, at gamle mobiltelefoner 

bliver genanvendt på en miljømæssig forsvarlig måde. Samtidig 

er indtægterne herfra gået til at hjælpe børn og unge i at udvikle 

og tager del i positive fællesskaber på nettet.

I hele 2018 har man således kunne donere sin gamle mobilte-

lefon i samtlige YouSee-butikker, TDC Erhvervscentre og på 

samtlige TDC Group lokationer. Vi sørger for, at alle donerede 

mobiltelefoner bliver solgt til genanvendelse, og at pengene går 

ubeskåret til Børns Vilkår og vores fælles indsats med at klæde 

forældre på til at hjælpe børn til et godt digitalt liv. Siden 

indsamlingens start har vi fået indsamlet over 13.681 brugte 

mobiltelefoner, hvilket kommer både børn og miljøet til gavn.

BørneTelefonen – mere end en telefon
For TDC Group er det vigtigt, at børn og unge kan bruge de 

digitale teknologier på en tryg og sikker måde. Samtidig vil vi 

gerne bruge netop vores kommunikationsteknologier til at sørge 

for at alle kan være en del af fællesskabet. Derfor har TDC Group 

været med til at sikre forbindelsen til børnene lige fra det 

allerførste opkald gik ind på BørneTelefonen for mere end 30 år 

siden. Ved bl.a. at levere bl.a. telefoni- og internettjenester uden 

beregning til BørneTelefonen ønsker TDC Group at være med til at 

sikre at børn og unge altid kan komme i kontakt med en voksen, 

hvis de har brug for en at tale med, og hvor de altid kan opleve, at 

de er del af et fællesskab. 

Det kan handle om meget alvorlige problemer eller emner såsom 

forhold til venner, kærester, forældre og det at føle sig udenfor 

fællesskabet pga. drillerier og mobning. I 2018 var der over 

200.000 børn og unge, der kontaktede BørneTelefonen for at få 

rådgivning fra organisationens frivillige, men der er kun 

ressourcer til at besvare en tredjedel af henvendelserne. 

I vores forretning YouSee ønsker vi også at give vores kunder 

mulighed for at støtte op om hjælp og rådgivning til udsatte børn 

og unge i Danmark. Derfor blev der i 2018 åbnet op for den 

mulighed, at man kunne vælge at donere sin fordel i YouSee More 

til BørneTelefonen. YouSee More er et fordelsprogram, hvor man 

kan få adgang til et katalog med fordele, hvis man har minimum 

to forskellige produkter hos YouSee. Man kan blandt andet vælge 

mellem e-bøger, musik, film, dobbelt mobildata og meget andet. 

Rent praktisk forløber det således, at YouSee hver måned donerer 

et beløb til Børns Vilkår baseret på hvor mange kunder, der har 

valgt Børns Vilkår som fordel. Jo flere kunder, des flere penge til 

Børnetelefonen – og jo flere samtaler har de mulighed for at tage 

med børn og unge, der har brug for hjælp.

Hertil kommer yderligere midler til Børns Vilkårs arbejde gennem 

netværksarrangementer i TDC Erhverv og donationer fra 

medarbejdere. 

Dialog med unge om fællesskab i  
en digital verden 
TDC Group var med, da der 6.-8. september 2018 for tredje gang 

blev afholdt Ungdommens Folkemøde med deltagelse af over 

20.000 engagerede unge mennesker. Denne gang fandt det sted i 

Valbyparken tæt på København. Hensigten med Ungdommens 

Folkemøde er at stimulere deltagelse, samtale og fællesskab 

blandt unge, således at de som fremtidens borgere kan være med 

til at løse nutidens problemer. 

Som Danmarks største leverandør af digitale forbindelser har 

TDC Group valgt at engagere sig i denne begivenhed og gå i 

dialog med unge mennesker med henblik på at diskutere 

problemstillinger med relation til samfundets digitale udvikling, 

herunder digital dannelse og digitale fællesskaber. Vi finder det 

nemlig essentielt, at de unge mennesker inddrages og inviteres  

til at bidrage med relevant viden og konkrete forslag til at løse  

de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.

Mere specifikt var TDC Group vært for en workshop og en række 

debatter, hvor digitalisering, gaming, piger i tech, fællesskab og 

sociale spilleregler online sættes på dagsordenen. Formålet var 

at få de unge til at reflektere over og sætte ord på de udfor-

dringer, som digitaliseringen medfører på godt og ondt, særligt 

for de unge, men på sigt også for samfundet. Det er de netop 

TDC Group har indsamlet 

13.681 
brugte mobiltelefoner til 

genanvendelse. Alle pengene herfra 
går ubeskåret til Børns Vilkår

Sammen med Børns Vilkår har TDC klædt 5.507 forældre på  
til at hjælpe deres børn til et godt digitalt liv.

unge, der i fremtiden skal føre de digitale fællesskaber videre, og 

vi vil derfor også give dem muligheden for at definere, hvordan 

fællesskabet skal udvikle sig og fungere, og vi sørger for, at deres 

gode råd efterfølgende kan blive brugt af mange andre unge.  

At sikre gode digitale fællesskaber er en høj prioritet hos os, både 

nu og i fremtiden.
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Endelig var TDC Group også netværkspartner for Ungdommens 

Folkemøde og leverede i den forbindelse trådløse WiFi-hotspots 

for at sikre den nødvendige digitale infrastruktur til glæde for 

besøgende såvel som arrangører. 

ENIGMA - Museum for Post, Tele og 
Kommunikation
Siden 1996 har TDC Group sammen med Post Danmark været en 

fast støtte til finansieringen af Post & Tele Museum, der i 2016 

flyttede til nye lokaler ved Øster Allé på Østerbro i København og 

undergik forvandling til ”ENIGMA – Museum for Kommunikation, 

Post og Tele”. Navnet ”ENIGMA” stammer fra græsk og betyder 

gåde, og er valgt med henblik på at stimulere nysgerrighed og 

eftertænksomhed om netop kommunikation.  

ENIGMA skal være hele Danmarks Kommunikationsmuseum og 

står for forskning, udstillinger og formidling af kommunikationens 

fortid, nutid og fremtid. Samtidig skal det nye museum i sig selv 

invitere til kommunikation mellem mennesker. Derfor indeholder 

museet bl.a. også en café kun med langborde, og der bliver 

løbende afholdt arrangementer, der lægger op til interaktion, 

herunder højtlæsning for børn, videnskabelige foredrag, 

paneldebatter, debatsaloner og workshops. Udstillinger og 

legeland åbner først i 2019. 

I 2018 arbejdede TDC Group og ENIGMA også sammen om at 

arrangere samtalemiddage for forældre om børns digitale trivsel 

og debatter til Ungdommens Folkemøde om højaktuelle temaer 

inden for den digitale kommunikation, som beskrevet ovenfor. 

muligheder. Men det er ikke alle, som gør brug af de muligheder, 

som digitaliseringen medfører. Som Danmarks største leverandør 

af digitale forbindelser i Danmark vil vi gerne tage et medansvar 

for at sikre, at vi som enkeltpersoner og som samfund har de 

kompetencer, der skal til i en digital verden.

Derfor lavede vi i 2018 en it-håndbog, som vi håber kan bruges 

til, at flere i endnu højere grad kan gøre brug af de muligheder, 

som internettet byder på. Her har vi samlet informationer om 

stort og småt, som er godt at vide. Håndbogen ”Kom godt i gang 

på internettet” er gratis og nem at gå til og kan downloades på 

TDC Groups hjemmeside eller hentes i en af de lokale 

YouSee-butikker.

Forbindelser til Danmarks Indsamling 
Lige siden at det store show Danmarks Indsamling rullede over 

tv-skærmene for første gang for 12 år siden har TDC Group 

bidraget til opsætning og afvikling af den årligt tilbagevendende 

landsdækkende begivenhed, hvor 12 af landets største humani-

tære organisationer går sammen om at samle ind til humanitære 

formål og udviklingsprojekter. Også i 2018 stod TDC Group bag 

det store tekniske set-up, der gjorde det muligt for hele Danmark 

at ringe og sms’e bidrag ind til verdens mest udsatte mennesker. 

Danmarks Indsamling 2018 kulminerede lørdag den 3. februar 

med det store indsamlingsshow på DR1. Her fik verdens hjemløse 

børn en stemme – fra de medvirkende værter, musikere, 

skuespillere, TDC Groups medarbejdere og ikke mindst fra de 

mange tusinde danskere, virksomheder og organisationer, der 

bidrog til indsamlingen. Da værterne ved midnatstid takkede  

af fra Dokk1 i Aarhus, havde danskerne indsamlet mere end  

78 mio. kroner

TDC Group har i den forbindelse gratis stillet med både medarbej-

dere og teknik, der tilsammen gjorde det muligt at indsamle 

bidrag via opkald og sms til verdens hjemløse børn. Opgaven 

bestod bl.a. af etablering af to VIP callcentre, hvor kendisser tog 

imod opkald under indsamlingsshowet samt etablering af vores 

eget callcenter på Sletvej i Aarhus, hvor 100 frivillige at besvarede 

flere tusinde opkald i løbet af aftenen. 

Hjælpende hånd til det digitale
TDC leverer den digitale infrastruktur, som danskerne hver dag 

bruger og som gør hverdagen nemmere og åbner for nye 

I 2018 afholdte vi også ”Digitale inspirationsdage” på 

TDC-lokationer i Aarhus og København, hvor vi inviterede Ældre 

Sagens it-frivillige på besøg og præsenterede dem for den sidste 

nye viden på forskellige digitale områder, så de kan være på 

forkant med udviklingen. De it-frivillige kunne blandt andet prøve 

kræfter med 5G, virtual reality, esport, spille counter strike og 

blive præsenteret for spændende oplæg om fremtidens tv og 

streaming, cybersikkerhed og digital dannelse. 

Ældre Sagen har over 2.000 it-frivillige fordelt over hele landet, 

som gør en kæmpe indsats for at hjælpe, motivere, formidle og 

give viden videre til ældre, som har brug for en hjælpende hånd 

med det digitale.

10% af de 75-89-årige  
føler de har tilstrækkeligt  

med kompetencer til at  
bruge internettet
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Vores forretning er præget af hastig udvikling og intens konkur-

rence, og det stiller høje krav til vores medarbejdere og deres 

evne til at være omstillingsparate. Dermed har TDC Group også et 

ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods af de 

udfordrende omstændigheder. 

Vi arbejder målrettet på at sikre, at vores medarbejdere trives og 

føler sig både engagerede og motiverede. Samtidig har vi også et 

solidt og veludbygget arbejdsmiljøsystem med hensyntagen til 

både fysisk og psykisk arbejdsmiljø og konstant opmærksomhed 

på forebyggelse af arbejdsulykker.

Derudover har TDC Group gennem mange år stræbt efter at være 

en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbej-

dere. Vi har fokus på mangfoldighed, fordi vi har brug for dygtige 

medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller funktions-

evne. Desuden ønsker vi som virksomhed at afspejle det 

omgivende samfund, eftersom TDC Group er en stor og 

samfundsbærende virksomhed, der handler med alle typer 

kunder.

Medarbejdertrivsel
At vores medarbejdere er engagerede og har det godt på jobbet 

er en prioritet hos TDC Group – og en forudsætning for kvaliteten 

af den indsats, der skal leveres over for vores kunder – og dermed 

også vores succes som virksomhed. Derfor arbejder vi med 

løbende målinger og opfølgning, ligesom vi har et veludbygget 

samarbejde med de faglige organisationer og et omfattende 

arbejdsmiljøsystem inklusive certificering efter den internationale 

standard OHSAS-18001. Herigennem har vi en systematisk 

tilgang til forebyggelse af arbejdsulykker, procedurer for 

forbedring af arbejdsmiljø, jævnlige arbejdsmiljøtilsyn samt fokus 

på en række temaer, herunder balance i arbejdslivet. 

Høj arbejdsglæde og engagement
Gennem vores medarbejderundersøgelser har vi mulighed for at 

sætte eksplicit fokus på netop de elementer, der driver vores 

medarbejderes arbejdsglæde og engagement. Resultaterne fra 

undersøgelsen i 2018 viser, at vi i er gået et point frem i forhold til 

året før, så vi nu har en indeksscore på 76, baseret på svar fra 

93% af alle medarbejdere. Det er fire point over gennemsnittet 

for arbejdsmarkedet i Danmark og placerer TDC Group blandt de 

bedste virksomheder i Skandinavien. 

Resultaterne viser også, at jobindholdet er vores primære styrke 

og vigtigste driver for engagement blandt medarbejderne. I en tid 

med forandring, hvor TDC Group står midt i en større transforma-

tion, er vi særligt tilfredse med resultatet.

Vi ønsker at opretholde vores stærke kultur og holde det høje 

niveau i arbejdsglæde, og derfor arbejder vi fortsat systematisk 

med opfølgning på undersøgelsens resultater for at få identifi-

ceret og gennemført de nødvendige forbedrende handlinger 

– både i de enkelte team og som samlet arbejdsplads. I det 

daglige arbejder vi med at understøtte arbejdsglæden og godt 

samarbejde på tværs i koncernen gennem en fælles ramme af 

arbejdsprincipper med titlen ”OurWay”, som skal sikre, at vi alle 

handler ud fra vores fælles værdier og tankegang.

Uddannelse og mobilitet
TDC Group er en virksomhed, der hele tiden er i udvikling, og det 

stiller store krav til, at vores medarbejderes kompetencer løbende 

udvikles. Derfor arbejder vi ud fra værktøjet ”MyPlan”, som sikrer, 

at alle medarbejdere får defineret klare mål for deres udvikling, og 

har en plan for, hvordan målene nås. 89 procent af alle medarbej-

dere har en MyPlan. 

Vi har i 2018 optaget 20 unge talenter i vores graduateprogram 

for særligt udvalgte nyuddannede kandidater. Talenterne 

repræsenterer alle nogle af de kritiske kompetencer, som vi får 

brug for fremadrettet. Graduateprogrammet er et 1-årigt forløb, 

der skal give mulighed for en god karrierestart, og hvor graduates 

roterer mellem afdelinger, så de opnår maksimal 

forretningsindsigt og evne til at tænke på tværs af værdikæden. 

De får desuden accelereret deres læring gennem store udfor-

dringer og ansvar på jobbet samt gennem træning på case camps 

i bl.a. projektledelse, præsentationsteknik og kundeindsigt. Vi 

forventer at optage 25 graduates i 2019. 

TDC Group har som arbejdsgiver en rolle og et ansvar i forhold til 

trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter 

om tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark samt 

praktikpladser. Hvert år tager TDC elever og lærlinge ind, fordi vi 

ønsker at bidrage til, at det er attraktivt for unge at tage en 

erhvervsuddannelse ved at tilbyde spændende og attraktive 

uddannelser i TDC. Foruden vores godt og vel 55 butikselever, har 

vi ca. 25 elektrikerlærlinge samt øvrige elever rundt omkring i 

koncernen, herunder datateknikere, lager- og logistikelever, 

mediegrafikerelev og kontorelever.

Forskudsopgørelsen for 2018 viser, at TDC opfylder både mål  

for helårselever og mål for elev-point. Endelig opgørelse kommer  

i 2019.

Medarbejdertrivsel  
og mangfoldighed

I TDC Group er det en naturlig del af vores forretning at tage 
ansvar for medarbejdernes trivsel i bred forstand.

76
72

76

Best-in-class, 
benchmark

Benchmark 
gennemsnit

TDC Group

Medarbejdertrivsel 2018
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Samarbejde med faglige organisationer
Gennem mange år er der opbygget en veletableret, struktureret 

og konstruktiv dialog med de faglige organisationer, hvilket er 

med til at sikre, at medarbejderes bekymringer tages op til 

diskussion, og at løsninger på udfordringerne drøftes i 

fællesskab. 

Samarbejdsprocessen i TDC Group er karakteriseret af et ønske 

om at nå til enighed gennem konstruktiv dialog og er kendetegnet 

ved gensidig tillid, anerkendelse og respekt for hinanden som 

samarbejdsparter. Samarbejdet sikrer aktiv deltagelse i udvik-

lingen af TDC Group og forståelse for forretningens strategier.

Dette bygger videre på den lange tradition på det danske 

arbejdsmarked for konstruktive relationer, hvor faglige organi-

sationer spiller en vigtig rolle. Vi tror på, at medarbejdernes og 

ledernes aktive engagement i udviklingen af selskabet er 

afgørende for virksomhedens konkurrenceevne, for værdi-

skabelsen, for trivsel og tryghed og for et godt arbejdsmiljø. 

I praksis foregår dette gennem et omfattende samarbejdssystem, 

som afspejler TDC Groups organisatoriske opbygning, og som 

giver mulighed for at engagere og involvere medarbejderne i 

selskabets beslutninger og udvikling. Ud over et overordnet 

hovedsamarbejdsudvalg (HSU) består det af samarbejdsudvalg i 

de enkelte enheder og en række faste udvalg, som behandler 

uddannelse, ligebehandling og kantineforhold. 

Ligeledes er der opbygget tætte kontakter med de faglige 

organisationer og medarbejderne via de formelle arbejdsmiljø-

fora, hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMu) samt 94 arbejdsmiljø- 

grupper, som medvirker til at sikre overholdelse af arbejds-

miljøloven og grundlaget for det internationalt anerkendte 

arbejdsmiljøcertifikat OHSAS 18001. 

Endelig er der i bestyrelsen for TDC A/S pt. fire medarbejder-

repræsentanter valgt efter selskabslovens regler. De medarbej-

derrepræsentanter, som er valgte, er i øvrigt pt. knyttet til de 

faglige organisationer. 

Arbejdsmiljø
I tæt samarbejde med de 94 arbejdsmiljøgrupper, som vi har i 

TDC Group, fortsætter vi indsatsen for at sikre et godt fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø. Vores daglige indsats er baseret på et 

omfattende arbejdsmiljøsystem, som er certificeret efter den 

internationale standard OHSAS 18001. Der er løbende fokus på 

rapportering af problemstillinger og forslag til forbedringer af 

arbejdsmiljøet, såvel lokalt som centralt. Er der tale om lokale 

forbedringer sikrer vi, at dette kommunikeres til andre relevante 

steder i organisationen, så de kan lære af de udfordringer og 

løsninger, der er iværksat. 

En gang om foråret og en gang om efteråret gennemgår alle 

arbejdsmiljøgrupper deres dækningsområde for at kontrollere 

arbejdsmiljøforholdene lokalt. Hvis arbejdsmiljøgrupperne hører 

om problemer fra medarbejderne eller selv ser udfordringer 

registrerer de disse i en central database, således at alle kan lære 

af de løsningsmodeller, der anvendes. 

Der sættes i løbet af 2019 særlig fokus på konverterings-

processen fra OHSAS 18001 til den nye standard på arbejds-

miljøområdet ISO 45001, således at vi er klar til ændringen når 

OHSAS certifikatet udløber.

Når det gælder minimering af antal arbejdsulykker, har alle i 

organisationen et medansvar for at holde fokus på et sikkert 

arbejdsmiljø. I tilfælde af en arbejdsulykke bliver denne analyseret 

af lederen til medarbejderen, der har været udsat for hændelsen. 

Analysen foregå i et tæt samarbejde med den lokale arbejdsmil-

jøgruppe og det er deres pligt at rapportere herom i et centralt 

system. Denne viden indgår i den forebyggende indsats, der 

efterfølgende udbredes til de dele af organisationen, der har 

lignende risici.

For TDC Group (ekskl. Dansk Kabel TV) var der i alt 35 arbejds-

ulykker med efterfølgende sygefravær i 2018. Ulykkes inciden sen, 

som beregnes i forhold til 10.000 beskæftigede, var på 53 i 

2018, hvilket er et fald i forhold til 2017, hvor ulykkesincidensen 

var 65. Til sammenligning viser de seneste statistikker fra 

Arbejdstilsynet (fra 2017), at den samlede incidens for anmeldte 

arbejdsulykker for alle brancher i Danmark var 151 ulykker pr. 

10.000 beskæftigede.

For os er målet selvfølgelig altid at undgå ulykker helt, hvorfor der 

arbejdes systematisk med analyse af hver enkelt arbejdsulykke, 

både dem med og uden sygefravær, netop for at sikre, at der sker 

en forebyggende indsats i alle dele af koncernen. Dette sammen-

holdt med en øget bevidsthed om løbende at iagttage risici og en 

nu igangsat nærmere analyse af nærved ulykker gør, at vi vil 

fortsætte den gode trend med at nedbringe antallet af ulykker. 

Når det gælder den mere generelle sundhed, har TDC Group en 

række understøttende tilbud til medarbejderne, herunder 

helbredsforsikring, adgang til jordemoder, rygestopkurser, 

misbrugsrådgivning, krisehjælp og psykologhjælp. Desuden har vi 

gennem en længere årrække søgt at understøtte fysisk aktivitet 

blandt medarbejdere gennem TDCs idrætsforening og deltagelse 

i kampagnen ’Vi cykler til arbejde”.

Den psykiske arbejdspladsvurdering (APV), som er lavet på 

baggrund af den årlige medarbejderundersøgelse, viser en score 

på 78 ud af 100, hvor 0 er lavest og 100 højest mulige score, 

hvilket er samme resultat som året før. Til sammenligning med 

andre store danske virksomheder var den gennemsnitlige score 

for 2018 på 74. 

Der har også været øget fokus på personsikkerhed, hvorfor vi nu 

er påbegyndt en række evakueringsøvelser på de største af vores 

lokationer. Den første øvelse blev gennemført som en varslet 

evakueringsøvelse på Klingenberg i Odense, hvor over 250 

medarbejdere rømmede bygningen på mindre end 4 minutter. 

Mangfoldighed
Vi har også en mangfoldig sammensætning af medarbejdere, når 

det gælder uddannelsesbaggrund, hvor vi har alt fra kørende 

teknikere til kundeservicemedarbejdere til højtuddannede 

akademikere og ingeniører. Med mange forskellige typer ansatte 

tror vi på, at vi har en styrke, når det kommer til at finde kreative 

løsninger, samarbejde på tværs og møde de behov, vores 

forskellige kunder har.

Ligeledes har vi medarbejdere i mange forskellige landsdele; i 

Danmark var vi ved udgangen af 2018 over 7.000 medarbejdere 

fordelt på i alt 115 forskellige lokationer samt over 100 med ar-

bejdere i Flensborg.

Gennem en årrække har TDC Group arbejdet med mangfoldig-

hedsledelse og har opnået positive resultater af virksomhedens 

initiativer inden for eksempelvis betalt fædreorlov (”Fars Kram”), 

fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen med hjemmearbejdspladser 

eller deltidsordninger, seniorordninger, etnisk mangfoldighed og 

fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, f.eks. 

gennem fleksjob eller placering i anden afdeling. 

I efteråret 2018 blev en helt ny diversitets- og inklusionsambition 

godkendt. Vi har tidligere haft en politik om at bestræbe os på at 

2017 Gennemsnit for  
de største danske  

virksomheder 2018

2018

78 78 74

Skala 1-100  
(100 er den bedste score)

Psykisk arbejdsplads-
vurdering

(Baseret på 10.000 medarbejdere)

2017 Gennemsnit for 
Danmark 2017

2018

65
53

151

Incidens for arbejdsulykker  
med fravær
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84% af nye fædre holdt 
forældreorlov med løn

opnå en forholdsvis fordeling mellem kønnene, og i de kommende 

år, vil vi tilstræbe at opnå kønsbalance på alle ledelsesniveauer 

under direktionen, frem mod 2025. Vi er allerede gået i gang med 

forskellige initiativer, blandt andet var vi hovedsponsor og 

deltager på en konference om talent og diversitet, vi har inddraget 

større brug af data og analyse for at undersøge forbedringsmulig-

heder i vores processer, blandt andet potentialevurderinger, og 

indgået samarbejde med ny opstartede tech-virksomhed 

GoGetty, der har fokus på at dokumentere organisationers vilje  

til at arbejde med diversitet 

Kvinder og mænd i TDC Group
Ved udgangen af 2018 udgjorde kvinder 29% af alle ansatte i 

TDC Group, mens kvinder udgjorde 22% af alle ledere. I vores 

koncernledelse er 86% mænd og 14% kvinder.

TDC’s bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf seks er valgt af 

generalforsamlingen, og fire er valgt af medarbejderne. Ved 

udgangen af 2018 bestod de generalforsamlingsvalgte bestyrel-

sesmedlemmer af en kvinde og fem mænd, svarende til en 

fordeling på hhv. 17% og 83%. TDC’s bestyrelse har en internati-

onal profil og nogen mangfoldighed i forhold til alder, nationalitet 

og faglig baggrund. I juni 2018 fastsatte bestyrelsen et måltal 

om, at blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer skal begge køn være repræsenteret med minimum 25% 

inden udgangen af 2020.

I vores datterselskab Dansk Kabel TV er der ikke opnået en ligelig 

kønsfordeling i bestyrelsen i 2018. Bestyrelsen består af seks 

medlemmer, hvoraf fire er valgt af generalforsamlingen og to af 

medarbejderne. Alle bestyrelsesmedlemmerne er mænd. Dansk 

Kabel TV’s bestyrelse ønsker diversitet i bestyrelsen, herunder en 

balanceret kønsmæssig repræsentation, og har sat som mål at få 

en kvinde i bestyrelsen senest i 2020.

I vores datterselskab TDC TELCO Aps er der ikke opnået en ligelig 

kønsfordeling for så vidt angår 2018, hvor bestyrelsen bestod af 

tre mænd, da en kvinde udtrådte af bestyrelsen. Grundet 

ændring i bestyrelsessammensætningen pr. januar 2019 er 

kravet om en ligelig kønsfordeling herefter igen opnået.

Fædre på fuld tid
I TDC Group tror vi på, at et spændende arbejdsliv ikke skal stå i 

vejen for et sundt familieliv. Tværtimod mener vi, at de to ting bør 

gå hånd i hånd. Det er også grunden til, at vi i over 14 år har 

arbejdet på at gøre det attraktivt for vores nybagte fædre at være 

sammen med deres børn, idet vi tilbyder op til i alt 14 ugers 

forældreorlov med fuld løn. På den måde er vi lykkedes med at 

gøre det til en naturlig del af vores kultur, at fædre tager på 

barsel. Faktisk var der i 2018 84 procent af nybagte fædre i TDC 

Group, der benyttede sig af muligheden for at tage forældreorlov 

med løn.

Vi oplever, at det skaber gladere og mere ”hele” medarbejdere, 

når der på denne måde er tid til familielivet. Desuden står mødre 

og fædre, der deler forældreopgaven, mere lige i forhold til 

hverdagen, karrieremuligheder og i omverden generelt. 

Familierne kan bedre planlægge, hvornår der skal sættes ekstra 

ind på karriere eller på familietid – til gavn for både arbejds-

pladsen og familien. 

Derfor var det også helt naturligt for TDC Group at bakke op om 

regeringens kampagne ”Orlov – ta’ det som en mand”, som løber 

frem til 2020. TDC Group har underskrevet erklæringen om at 

være med til at skabe en kulturændring, så mange flere fædre i 

Danmark tager orlov. Gennem vores indsats for at understøtte 

anvendelsen af forældreorlov blandt fædre ønsker TDC Group 

samtidig at bidrage til større ligestilling i samfundet generelt.

Integration på jobbet 
Som en stor virksomhed med bred repræsentation i samfundet 

har vi i mange år arbejdet struktureret med at gøre etnisk 

mangfoldighed til en naturlig del af vores arbejdskultur. Ser vi på 

vores forretning i Danmark, er næsten hver 10. medarbejder af 

anden etnisk baggrund end dansk. Derfor har det også været 

oplagt at engagere os i integrationen af nytilkomne borgere, i en 

situation hvor der gennem de seneste par år har været en 

betydelig tilstrømning af flygtninge fra bl.a. Syrien, som nu er 

begyndt på en ny tilværelse i Danmark. I den sammenhæng er en 

tilknytning til arbejdsmarkedet ofte den vigtigste nøgle til 

vellykket integration af nye borgere i samfundslivet. 

Som en af de første virksomheder valgte TDC Group derfor at 

oprette og tilbyde såkaldte IGU-forløb (Integrationsgrund-

uddannelse) for nytilkomne flygtninge. IGU er et toårig forløb, der 

kombinerer en lønnet praktikstilling med skoleundervisning, 

herunder også sprogundervisning. IGU-projektet er iværksat i tæt 

samarbejde med de faglige organisationer i TDC Group, og 

projektet er blevet en succes, idet TDC Group allerede er en 

mangfoldig arbejdsplads og fordi både ledere og medarbejdere 

kan se formålet og gerne vil være med til at tage et 

samfundsansvar. 

Her er vi også heldige at have ildsjæle blandt TDC Groups 

medarbejdere, som har meldt sig som mentorer og tolke for 

IGU-eleverne. Mentorerne bidrager helt fra start til IGU-elevernes 

integration hos TDC Group, ved at sikre en bedre socialisering og 

hjælp til at forstå kultur og arbejdskultur. Flere af mentorerne har 

selv været flygtninge eller børn af flygtninge. IGU-eleverne bruger 

deres mentorer utroligt meget, og mentorerne er en stor støtte 

for dem i hverdagen.

Det er vores overbevisning, at vi med IGU-projektet ikke kun gør 

en forskel for den enkelte flygtning, men for alle TDC Groups 

medarbejdere ved at hjælpe flygtninge med at integrere sig i 

Danmark. Vi oplever også, at når vi går den ekstra mil, får vi det 

også igen med en rigtig god arbejdskraft. IGU-forløbet hjælper 

den enkelte flygtning til enten at kunne tage ordinær beskæfti-

gelse efter endt forløb, eller bruge forløbet som et springbræt 

videre til en formel dansk uddannelse.  

I 2018 har vi haft seks aktive IGU-forløb i hhv. energi og bygnings-

teknik, Facility og YouSee butik, heraf var fem mænd og en kvinde. 

TDC Groups første IGU-elev har i efteråret 2018 afsluttet sit 

forløb, og er nu ansat i en løntilskudsstilling hos os. 

TDC Group har desuden haft nogle forløb med virksomheds-

praktik i On-site, hvor kandidaterne har været med ude og køre 

med teknikerne, og prøvet kræfter af med både teknik og service 

hos TDC Groups kunder. 

Alle ledere, der har ansat IGU-elever, har alle udtrykt stor 

tilfredshed med tiltaget, deres IGU-elever og forløbene generelt. 

Vi undersøger derfor løbende muligheden for dels fastansættelse 

efter endt forløb, samt etablering af flere IGU-forløb i  

TDC Group. 

Specialisterne 
TDC Group samarbejder også fortsat med Specialisterne, en 

virksomhed for personer med en diagnose inden for autis-

mespektrum, der løser specialopgaver med en fejltolerance på 

nul. Nogle arbejder med at teste mobiltelefoner, mens andre er 

med til at behandle ordrer via TDC Groups it-systemer eller 

forsendelse af post indeholdende SIM-kort og øvrigt vigtigt 

materiale til kunder. For vores virksomhed har dette arbejde stor 

værdi, da konsulenterne fra Specialisterne er meget fokuserede 

og har et exceptionelt blik for detaljer, som kan have stor 

betydning for kunderne. Samarbejdet med Specialisterne har 

været i gang siden 2004, da en tidligere medarbejder startede 

virksomheden.

 

50% mænd & 50% 
kvinder på alle ledelsesniveauer  

under direktionen

Hver 10. medarbejder  
i TDC Group har en anden etnisk  

baggrund end dansk

Mål 2025:

Cusdam doles sedit ex eaque 
erunt. Pudia conse laboreptas 
et hicia delendis sandeli tatur?
Tetur? Magnimint ip
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Vores samfundsengagement

• Sociale medier 

• Telefonisk kundeservice

• I vores YouSee-butikker og TDC Erhvervscentre

• Dialogmøder med koncerndirektører

• Samarbejdsudvalg med faglige organisationer

• Medarbejderundersøgelser

• Ledelsesmøder

• Erfaringsudvekslinger

• Evalueringsmøder

• Investormøder (inkl. telefonmøder)

•  Bilateral dialog og respons til spørgeskemaer om emner inden for  

bæredygtighed og ansvarlighed 

• Generalforsamlinger

• Strategisk sparring

• Rapportering og dialog

•  Dialog med kommunale, regionale, nationale og internationale myndigheder i 

form af bilaterale møder, branchefælles møder samt konferencer og høringssvar

•  Dialog med medlemmer af Folketinget, medlemmer af Europa-Parlamentet  

samt medlemmer af kommunal- og regionale udvalg i form af bilaterale møder, 

branchefælles møder samt konferencer

• ”Åbent Hus” arrangementer 

• Dialogmøder i lokalsamfund

•  Aktivt medlemskab i en række brancheforeninger og netværk, herunder  

netværk og udvalg specifikt vedr. bæredygtighed

• Bilateral og multilateral dialog om centrale emner og tendenser af fælles interesse

•  TDC Group er i daglig dialog med medier og har som praksis at bidrage  

konstruktivt til interview og andre henvendelser fra medier og journalister

Kunder

Ansatte

Partnere & Leverandører

Investorer

Ejere

Myndigheder

Politiske repræsentanter

Lokalsamfund

Brancheparter

Interesseorganisationer

Medier / journalister

Mørkere farve indikerer dybere interaktion med interessentgruppen

INTERESSENTER EKSEMPLER PÅ DIALOGFORMERVores samfundspåvirkning: risici og potentialer
Som med alle virksomheder, indebærer vores forretning risici  

og potentialer set ud fra et samfundsperspektiv. 

Generelt er vores virksomhed kendetegnet ved en forholdsvis lav 

grad af samfundsmæssig risiko. Det skyldes hovedsageligt to 

faktorer. For det første vores forretningsområder, der hverken 

indbefatter stort forbrug af naturressourcer, særligt farlige 

arbejdsforhold eller forurening af betydning. For det andet vores 

geografiske tilstedeværelse i Danmark, der er et land kendetegnet 

ved høj grad af velstand og velfærd, og lav grad af korruption. 

Ikke desto mindre står vi for at drive et kommunikationsnetværk 

og tilhørende tjenester, der har et omfang, der gør, at de kan 

betegnes som samfundskritisk infrastruktur. Dermed kan 

tekniske driftsforstyrrelser eller reelle cyberangreb udgøre en 

væsentlig gene eller risiko for samfundet, der i høj grad er 

afhængig af en stabil adgang til disse tjenester. 

Vi håndterer desuden store mængder data, herunder personføl-

somme data. Det betyder, at brud på datasikkerhed, herunder 

sikkerhed for persondata, vil kunne have betydelige negative 

samfundsmæssige konsekvenser. Derfor har sikkerhed og korrekt 

håndtering af persondata topprioritet hos os. 

Endelig er der risiko for arbejdsrelaterede ulykker eller skader 

blandt vores medarbejdere, selv om der ikke er tale om særligt 

risikable arbejdsforhold, og selv om vi har betydelige forebyg-

gende foranstaltninger.

Når det gælder potentialerne, så rummer vores forretningsom-

råder et væld af mulige samfundsgevinster gennem udvikling, 

implementering og brug af de digitale teknologier. Det gælder 

eksempelvis cloud-baserede tjenester, der kan give nemmere 

adgang til produkter for en virksomheds kunder og større 

produktivitet blandt medarbejderne. Eller implementering af 

Internet of Things og Smart Cities løsninger, der sparer tid, energi 

og penge. Det kan også være i form af mere tryghed og bedre 

tilgængelighed for borgerne gennem øget anvendelse af 

cloud-baserede velfærds- og sundhedsløsninger. 

Her opsummeres de væsentligste risici og potentialer:

Risici
•  Driftsforstyrrelser i eller angreb på TDC Groups digitale 

infrastruktur eller tjenester

• Brud på datasikkerhed eller sikkerhed for persondata

• Arbejdsrelaterede ulykker eller skader 

Potentialer
•  Produktivitetsgevinster gennem øget digitalisering i 

samfundet

• Miljøgevinster gennem øget brug af f.eks. Internet of Things

•  Velfærdsgevinster gennem øget anvendelse af f.eks.  

telemedicin eller digitale læringsressourcer

Interessentdialog
Hos TDC Group er vores tilgang til CSR baseret på hvem vi er som 

virksomhed, herunder hvor vi opererer, vores forretningsområder 

og vores interessenters prioriteter. 

Dialog med vores interessenter er en vedvarende og naturlig del 

af vores virksomhed, eftersom vi har kontaktflader og interakti-

oner på tværs af samfundet. Ved at gå i dialog med vores 

interessenter, bliver vi bedre til at fokusere vores kræfter på de 

væsentligste emner inden for bæredygtighed og ansvarlighed,  

og dermed styrkes vores evne til at adressere samfundsmæssige 

udfordringer. 

TDC Group har en bred vifte af interessenter, som har en 

interesse i hvordan vi adresserer emner af samfundsmæssig 

betydning. Nogle gange er vores interessentdialog formel og 

struktureret om bestemte emner, men ofte sker det på mindre 

formel vis som en del af det daglige arbejde. 

Eksempelvis engagerer vi os i drøftelser om samfundsmæssige 

problemstillinger med relevans for vores forretningsområder 

gennem en række fora på både nationalt, europæisk og globalt 

plan. Disse tæller bl.a. Teleindustrien (TI), IT-Branchen (ITB) og 

Dansk Erhverv i Danmark, European Telecommunications 

Network Operators’ Association (ETNO) på europæisk plan samt 

GeSI (Global e-Sustainability Initiative) og organisationen for 

mobilnetværk-operatører GSMA på globalt plan.

Tabellen på næste side giver et overblik over vores interessenter 

såvel som eksempler på former for dialog. 
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Næsten  100 kolleger   
på tværs af TDC Group er tilmeldt som 

samfundsambassadører

Digitale kompetencer
Vi går sammen med organisationer fra civilsamfundet for at fremme digitale 
 kompetencer, digital dannelse og positive fællesskaber online – med særlig  
fokus på børn, forældre og ældre.

Produktivitet & innovation
Vi udvikler og leverer digitale løsninger, der i kombination med vores digitale 
infrastruktur åbner op for fleksible arbejdsformer, højere produktivitet og  
nye former for innovation.

Digital infrastruktur
Vi investerer i digital infrastruktur – herunder også i landdistrikter  
– for at give adgang til forbindelser. Det understøtter økonomisk udvikling og 
muligheder for velfærdsteknologi i en stadig mere digitaliseret verden. 

Vi har identificeret følgende 
verdensmål (SDG’ere) som de  
væsentligste i forhold til vores aftryk

Ambassadører for samfundsansvar
For at styrke vores indsats med samfundsansvar og gøre det  

til en mere levende del af hverdagen i hele vores forretning, 

etablerede vi i 2016 et korps af ”samfundsambassadører” blandt 

vores medarbejdere. 

Reel involvering af vores medarbejdere på tværs af koncernen 

såvel som forankring af de enkelte initiativer i de forskellige 

forretningsområder er af afgørende betydning. Derfor har 

ambassadørerne fået en central rolle i at udvikle og igangsætte 

nye tiltag samt i forhold til at udbrede viden om vores samfunds-

ansvar og engagere kolleger i vores CSR-aktiviteter. På den 

baggrund er vi rigtig glade for, at vi har næsten 100 kolleger på 

tværs af TDC Group tilmeldt som samfundsambassadører. 

I 2018 har samfundsambassadørerne bidraget til en række 

aktiviteter, der beskrives nærmere andetsteds i denne rapport, 

herunder Coding Class, WiFive, Ungdommens Folkemøde, 

indsatsen med ”Forældre i en digital verden” i samarbejde med 

Børns Vilkår og udarbejdelse af it-håndbog samt afholdelse af 

”Digitale Inspirationsdage” for it-frivillige i Ældre Sagen. 

UN Sustainable Development Goals
Hos TDC Group ønsker vi ligeledes at understøtte og bidrage 

positivt til de verdensmål for bæredygtig udvikling, der er 

defineret i regi af FN – de såkaldte SDG’ere (Sustainable 

Development Goals). I forlængelse heraf har vi identificeret de  

tre vigtigste verdensmål i forhold til hvor vi kan bidrage som 

virksomhed, som vist i figuren nedenfor. Det er her, vi mener,  

at vi kan gøre mest forskel på en meningsfuld måde gennem 

vores forretning. 

UN Global Compact
Mange samfundsmæssige udfordringer har i dag en global 

karakter, og derfor har vi siden 2009 været tilsluttet FN’s Global 

Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders 

samfundsansvar. Global Compact er bygget op omkring ti 

principper inden for fire områder; menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Vores tilslutning til Global Compact er samtidig en vigtig måde for 

TDC Group at markere sin respekt for og støtte til sikring af de 

internationalt anerkendte menneskerettigheder, hvilket vi 

arbejder konkret med som en integreret del af de fem CSR-fokus-

områder, uden dog at have en særskilt menneskerettigheds-

politik. Principperne bag Global Compact fungerer også som 

inspiration for vores CSR-strategi, bl.a. hvad angår vores indsats 

inden for bæredygtighed og ansvarlighed i leverandørkæden. 
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TDC Groups forretningsmodel omfatter en række ressourcer og 
aktiver, der gør det muligt for os at udvikle og opgradere vores infra-
struktur, løsninger og kundeservice til et niveau, hvorfra vi vedva-
rende kan levere integrerede produkter og tjenester af høj kvalitet, 
hvilket skaber værdi for både vores kunder og interessenter.

Vores forretning

I over 130 år har TDC Group spillet en vigtig rolle i at sikre 

forbindelsen mellem mennesker og skabe sammenhængskraft i 

samfundet. I en tid hvor nærhed ikke længere kun måles i meter, 

men snarere i megabit og mobildækning, bliver vores rolle kun 

vigtigere.

Vores historie begynder i Danmark i 1882, hvor C.F. Tietgen 

stiftede Københavns Telefon-Selskab. Senere kom der en række 

regionale selskaber til, og i 1995 fusionerede de fire tilbagevæ-

rende regionale selskaber for at danne det landsdækkende 

statsejede selskab Tele Danmark. I 1997 fuldendte staten 

privatiseringen af Tele Danmark, og i 2000 skiftede selskabet 

navn til TDC. Derefter fulgte en række europæiske opkøb, hvor 

TDC på et tidspunkt var til stede i 16 forskellige lande. 

Siden har TDC gennemgået en række ændringer, og fik senest i 

juni 2018 en ny ejerkreds bestående af DK Telekommunikation 

ApS, som er et konsortium bestående af enheder der admini-

streres af Macquarie Group, ATP, PFA Pension og PKA, hvorefter 

TDC A/S’s aktier blev afnoteret fra børsen i Danmark, Nasdaq 

Copenhagen.

Igennem alle forandringerne har vores grundlæggende formål 

været at bringe mennesker tættere sammen, og ved at give vores 

kunder adgang til nye teknologier, har vi været med til at berige 

folks liv og styrke samfundet med nye muligheder.

Ændringen i ejerskabet af TDC Group bringer nye strategiske 

muligheder med sig. Konsortiet har en langsigtet investerings-

horisont, der gør det muligt for TDC Group at øge sine investe-

ringer betydeligt i fremtidens digitale infrastruktur. For at 

imødekomme den fremtidige efterspørgsel i et digitalt Danmark, 

er det vores ambition at være den førende infrastrukturoperatør 

med det bedste udbud af mobil-, bredbånds- og tv-tjenester. For 

at lykkes med denne strategi vil vi i TDC Group adskille vores 

infrastrukturaktiviteter og vores kundebaserede forretninger i to 

juridiske enheder, som vil fungere uafhængig af hinanden.

TDC Group er i dag den førende leverandør af kommunikations- 

og underholdningsløsninger i Danmark med en position som 

markedsleder inden for fastnettelefoni, tv, bredbånd og mobil-

tjenester. Endvidere udbyder vi cloud-baserede løsninger og 

systemintegrationsløsninger til virksomheder. 

I Danmark dækker TDC Group alle kundesegmenter, kanaler og 

produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne. Det gør vi 

gennem en række stærke danske brands og med udgangspunkt i 

en position som den førende udbyder af teknologiplatforme og 

infrastruktur inden for alle de store teknologier.

Figuren på næste side giver et overblik over vores forretningsmodel.

Ud over vores avancerede infrastruktur tilbyder vi kvalitetsløs-

ninger, som vores kunder kan stole på. Udvikling, innovation og 

udvidelse af vores løsninger er en vigtig del af vores forretning.  

Vi tilbyder disse tjenester gennem vores consumer brands 

YouSee, Hiper, Telmore, Fullrate og Blockbuster og vores  

erhvervs brands TDC Erhverv og NetDesign.

Vores ressourcer og aktiver 
Adgang til de bedste netværk og forbindelser 

Dygtige medarbejdere

Partnerskab & leverandører 

Forretninger

Finansiel kapital

Værdiskabende aktiviteter
Bedre løsninger

Bedre kundeoplevelser

Vores løsninger

Vores værdiskabelse
Pålidelighed

Innovation og digitalisering 

Engagerede medarbejdere

4G

Netværk Tjenester

Netværk Tjenester

Vedligeholdelse og udvidelse af vores infrastruktur skaber 

grundlaget for at vi kan levere en stabil og pålidelig service til 

vores kunder. Dette sikres gennem vores forretningsenheder, 

Operations og Wholesale. 

Vores ressourcer og aktiver
Fastnet netværk i hele Danmark – kobber, fiber, kabel tv

Mobilnetværk

Dygtige medarbejdere

Partnerskaber og leverandører

Finansiel kapital 

Værdiskabende aktiviteter
Udrulning af fiber

Gigaspeed bredbånd

Opgradering af 4G netværk

Skabe nye og styrke eksisterende partnerskaber

Vores løsninger

Vores værdiskabelse
Bedste forbindelser

Pålidelighed

Innovation and digitalisering

Engagerede medarbejdere

Loyalitets-
program

Sikkerhed

Internet & 
netværk

Underholdning 
& tv

Fastnet- &  
mobiltelefoni

Cloud-baserede 
løsninger

Integrerede 
kommunikations-

løsninger

Adgang til  
kabel-tv-netværk

Adgang til  
mobilnetværk

Adgang til 
fibernetværk

Adgang til DSL 
netværk
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TDC Group arbejder for at 
fremme bæredygtighed  

og bidrage positivt til  
det samfund, som vi  

er en del af


