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Corporate Social Responsibility 
(CSR) i TryghedGruppen 2019

TryghedsGruppens repræsentantskab 

har formuleret fem overordnede ambi-

tioner for TryghedsGruppen:

1. Vi yder et mærkbart bidrag til, at 

Danmark bliver mere trygt

2. Vores medlemmer føler sig som en 

del af et værdiskabende fællesskab

3. Vi er den bedst tænkelige hovedejer 

af Tryg

4. Vi maksimerer afkastet og sørger  

for den langsigtede holdbarhed af 

formuen

5. Vi har et klart og fælles forankret 

værdi- og ledelsesgrundlag

TryghedsGruppen arbejder således 

både direkte og indirekte med sam-

fundsnyttig virksomhed. Målsætningen 

er generelt at skabe værdi og tryghed 

for mennesker gennem vores forskel-

lige aktiviteter, og dette sker i særlig 

grad gennem TrygFondens aktiviteter.

 

Med en betydelig formue og TrygFon-

dens almennyttige uddelinger på 583 

mio. kroner i 2019 er TryghedsGruppen 

en væsentlig dansk samfundsaktør, der 

bidrager til danskernes tryghed og støt-

ter op om at skabe et mere velfunge-

rende samfund. Igennem de seneste 

seks år har TrygFonden uddelt over tre 

mia. kroner.

 

TryghedsGruppen er samtidig en del af 

en historie, der går mere end 290 år til-

bage. Ønsket er, at også mange frem-

tidige generationer af danskere bliver 

en del af TryghedsGruppen og dermed 

er med til at udvikle og skabe et mere 

trygt samfund. Det forudsætter lang-

sigtede investeringer og formuepleje 

med den rette investeringspolitik og 

risikoprofil samt ansvarlige drifts- og 

ledelsesprocedurer. TryghedsGruppen 

er meget opmærksom på at varetage 

disse opgaver på bedste vis.

De almennyttige aktiviteter 
gennem TrygFonden

TrygFonden har tre kerneområder: 

sikkerhed, sundhed og trivsel. 

Inden for disse arbejdes der med 12 fo-

kusområder. TrygFondens donationer 

kan opdeles i landsdækkende og regio-

nale donationer.

TrygFonden har ambitiøse målsætnin-

ger for indsatsen på de 12 fokusområ-

der og følger løbende op på disse. 

Se de konkrete målsætninger på 

www.trygfonden.dk

Nærværende redegørelse for TryghedsGruppens CSR er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2019 og  

den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens § 99a og b. Redegørelsen omfatter alene  

TryghedsGruppen smba og ikke koncernen, da datterselskabet Tryg A/S har en selvstændig CSR-politik.
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TrygFonden har fokus på evaluering 

med det formål at kunne dokumentere, 

dels at projekternes formål er opfyldt, 

dels hvilken effekt indsatserne har haft. 

TrygFondens evalueringsmetoder og en 

række konkrete evalueringer af projek-

terne er tilgængelige på 

www.trygfonden.dk/viden-og-

materialer/evalueringer/

TrygFonden har klare procedurer for 

støttetildeling, herunder regler vedr. 

interessekonflikter og inhabilitet, og fx 

kan medlemmer af TryghedsGruppens 

repræsentantskab ikke modtage dona-

tioner fra TrygFonden.

Desuden har TrygFonden en hjemme-

side med en velfungerende søgefunk-

tion, der gør det nemt og transparent 

at finde de mange forskellige projekter, 

som TrygFonden støtter.

Etiske retningslinjer for  
investeringer

TryghedsGruppens investeringsstrategi 

er langsigtet og har et mål om at ska-

be et højt afkast inden for rammerne 

af den vedtagne investeringspolitik og  

risikoprofil. Det skal blandt andet bidra-

ge til, at det høje niveau for de almen-

nyttige uddelinger og medlemsbonus 

kan opretholdes.

Som led i vores investeringspolitik har 

vi fastlagt etiske retningslinjer for vores 

investeringer. Menneskerettighederne 

er en integreret del af disse, jf. punkt 1 

og 2 i nedenstående liste.

De etiske retningslinjer indebærer, at 

TryghedsGruppen ikke investerer i:

1. Produktion eller virksomheder, hvis 

aktiviteter foregår i lande, der er i 

modstrid med en dansk eller FN be-

sluttet boykot.

2. Virksomheder, hvis aktiviteter strider  

mod dansk lov (fx hvidvaskning af 

penge) eller FN-konventioner (fx 

børnearbejde, race- eller anden dis-

krimination).

3. Produktion eller virksomhed, der un-

derstøtter bestemte politiske eller 

religiøse bevægelser (fx virksomhe-

der ejet af ”befrielsesbevægelser”).

4. Produktion eller virksomhed, hvor 

hovedaktiviteten er fremstilling af 

tobak, spiritus og andre sundheds-

skadelige produkter.

5. Virksomheder, der fremstiller våben.

6. Virksomheder, hvis primære aktivitet 

er udvinding af fossile brændstoffer.

7. Investeringer, der baseres på og/eller 

struktureres gennem en aggressiv 

skatteplanlægning.

8. Virksomheder, der på anden vis kan 

være skadelig for TryghedsGruppens 

omdømme (fx porno, spil og book-

making).

TryghedsGruppens kapitalforvaltning er 

primært baseret på eksterne mandater, 

hvor det er aftalt med forvalterne, at 

porteføljerne skal sammensættes un-

der hensyn til blandt andet ovennævnte 

retningslinjer. 

De væsentlige CSR-risici i forbindelse 

med investeringerne er, at forvalterne 

ikke overholder de etiske retningslinjer 

i forbindelse med investeringerne.

For at reducere denne risiko er der til 

hvert mandat knyttet en aftale om, at 

en uafhængig konsulent foretager en 

etisk screening. Derudover er flertallet 

af forvalterne medlemmer af organi-

sationen Principles for Responsible In-

vestments (PRI).

TryghedsGruppens investeringer i børs-

noterede værdipapirer screenes to 

gange årligt af det uafhængige firma 

Sustainalytics. Udover at gennemgå 

investeringerne indgår Sustainalytics 

også i en konstruktiv dialog med virk-

somhederne i spørgsmål, hvor de eti-

ske retningslinjer kan være udfordret. 

Det er hensigten at påpege udfordrin-

gerne og påvirke virksomhederne til at 

ændre deres politik og aktiviteter, så de 

lever op til TryghedsGruppens etiske 

retningslinjer. I det omfang en sådan 

dialog ikke vurderes at føre til det øn-

skede resultat, frasælges værdipapirer-

ne i den pågældende virksomhed. 

I 2019 har dialogen med vores forvalte-

re været fokuseret på fossile brændstof-

fer. Spørgsmålet har været, hvilke virk-

somheder, der er involveret i udvinding 

og produktion af gas og olie. Udfordrin-
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gen har været, at produktionsteknologi 

har flere anvendelser. Det har bl.a. vist 

sig ved investeringer i virksomheder 

indenfor miljø- og vandteknologi, hvor 

produktionsteknologi og udstyr, der an-

vendes til udvinding og distribution af 

drikkevand, også anvendes af olie- og 

gasindustrien.

Det kan ofte være forbundet med et 

væsentligt element af skøn at vurde-

re, hvorvidt en given investering strider 

mod TryghedsGruppens etiske retnings-

linjer. Fravalg af bestemte investeringer 

sker derfor altid med udgangspunkt i 

en konkret vurdering.

Øvrige områder af betydning 
for CSR

Miljø og klima
TryghedsGruppens aktiviteter belaster 

ikke i større omfang klimaet eller inde-

bærer en risiko for miljøet. Trygheds-

Gruppen har derfor ikke en særskilt 

politik for klima og miljø på nuværen-

de tidspunkt, men vil i 2020 udarbejde 

denne. Klima og miljø er dog et ele-

ment i de etiske retningslinier for inve-

steringer. 

De væsentlige risici i forhold til miljø- 

og klimabelastning ligger hos leveran-

dører af materialer til de almennyttige 

aktiviteter.

TryghedsGruppen forholder sig derfor 

løbende til en miljømæssigt bæredygtig 

udvikling blandt andet ved at stille krav 

til leverandører af produkter til Tryg-

Fondens aktiviteter samt ved at have 

fokus på TryghedsGruppens øvrige drift 

og kontorhold mv, hvor fx vores tryksa-

ger i videst muligt omfang trykkes på 

miljøcertificeret papir.

TryghedsGruppen har valgt at give mu-

lighed for, at medlemmerne kan mod-

tage kommunikation fra selskabet, fx i 

forbindelse med valg, via e-Boks. Der-

udover anvender TryghedsGruppen i 

stigende grad emails, når der skal kom-

munikeres om bonus og andre med-

lemsaktiviteter. Det vil medvirke til at 

reducere CO2-udledningen ved udsen-

delsen af breve til medlemmerne. 

Ved udgangen af 2019 havde ca. 65 

procent af de medlemmer, der kan 

stemme til valget, og som vi kan tilby-

de at modtage post via e-Boks, tilmeldt 

sig. Målsætningen er, at andelen af bre-

ve, der udsendes til medlemmerne via 

e-Boks, udgør 60 procent i 2020. 

Der arbejdes også løbende på at redu-

cere antallet af miljøbelastende rejser. 

I den forbindelse har TryghedsGruppen 

blandt andet installeret udstyr til video-

konferencer, hvilket har medført, at fle-

re møder kan afvikles uden rejseaktivi-

tet. Desuden afholdes der i vidt omfang 

telefonmøder.

Der arbejdes imidlertid ikke med kon-

krete mål for antallet af møder, video-

konferencer mv.  Det skyldes, at mø-

deaktivitet og andelen af møder, der er 

egnet til at afholdes som video- eller 

telefonmøder, varierer over tid.

Kunde- og leverandørpolitik

Kunder
TryghedsGruppen er en medlemsbase-

ret virksomhed, og TryghedsGruppens 

medlemmer er de danske forsikrings-

tagere i Tryg Forsikring A/S. Trygheds-

Gruppen har således ikke direkte kun-

derelationer og har derfor heller ingen 

kundepolitik. For en beskrivelse af 

hvordan TryghedsGruppen varetager 

medlemsrelationen, henvises til af-

snittet om ledelsesstruktur og med-

lemsdemokrati i årsrapporten samt 

medlemsstrategien, som kan findes på 

www.tryghedsgruppen.dk.

 
Leverandører
Når TrygFonden, som led i de almen-

nyttige aktiviteter, indkøber fx refleks-

brikker, veste, bamser og andet udstyr, 

stilles der krav til leverandørerne om 

bæredygtig adfærd. TrygFonden forven-

ter, at international lovgivning overhol-

des, og at der ikke bliver brugt børne-

arbejde.

Den væsentligste CSR-risiko i forhold til 

leverandørerne er, at de ikke lever op til 

de krav, som TrygFonden stiller.

TrygFonden kræver derfor blandt andet 

af leverandørerne, at der fremsendes 

kopier af kontrolcertifikater som doku-

mentation for, at der på den valgte fa-

brik arbejdes under rimelige og accep-

table forhold.

For at kontrollere produktionen af eget 

brand foretages derudover audits via 
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arbejderseminar, hvor relevante emner 

tages op.

Mindst hvert tredje år gennemfører 

TryghedsGruppen en tilfredshedsun-

dersøgelse blandt medarbejderne. 

Der er ikke gennemført en medarbej-

dertilfredshedsmåling i 2019. Ved den 

seneste medarbejderundersøgelse fra 

2017 udtrykte medarbejderne højere 

arbejdsglæde og loyalitet end i lignende 

organisationer. Det er forventningen, at 

medarbejdertilfredsheden fortsat vil lig-

ge på et højt niveau ved næste måling.

De væsentligste CSR-risici i forhold til 

sociale forhold og medarbejderfor-

hold er, om TrygFondens leverandører 

eller de virksomheder, som Trygheds-

Gruppen investerer i, fx anvender bør-

nearbejde eller diskriminerer. Disse 

risici søges imødegået via audits og 

screening som fremhævet i afsnittet 

om leverandører samt afsnittet om eti-

ske retningslinjer for investeringerne.

Anti-korruption og bestikkelse
Givet at TryghedsGruppen foretager 

store investeringer, har mange leve-

randører og donerer store beløb til 

almennyttige projekter, er den største 

CSR-risiko relateret til korruption og 

bestikkelse. Det kan ske ved, at poten-

tielle samarbejdspartnere vil søge at 

give TryghedsGruppens medarbejdere 

individuelle fordele med henblik på at 

opnå kontrakter, investeringer eller do-

nationer.

TryghedsGruppen har derfor fastsat ret-

ningslinjer for håndtering af interesse-

konflikter herunder gaver til medarbej-

dere. Retningslinjerne beskriver, hvordan 

eventuelle interessekonflikter skal hånd-

teres, samt hvornår og i hvilket omfang 

medarbejderne må modtage gaver eller 

andre vederlagsfrie goder fra leverandø-

rer eller andre samarbejdspartnere.

 

Derudover søges denne risiko redu-

ceret ved, at enkeltmedarbejdere ikke 

alene kan træffe større beslutninger 

vedr. fx investeringer eller donationer. 

Der er ikke konstateret brud på ret-

ningslinjerne.

Det er  

TryghedsGruppens  

målsætning, at  

arbejdsglæde og  

loyalitet blandt  

medarbejderne  

skal ligge over 

gennemsnittet for 

sammenlignelige  

organisationer. 

en ekstern konsulent. Der er gennem-

ført to audits i 2019 på produktionen af 

røgalarmer og krammebamser, og der 

er ikke observeret brud på retningslin-

jerne i året.

HR og medarbejdere
TryghedsGruppen havde ved udgangen 

af 2019 i alt 45 medarbejdere.

Det bemærkes, at TryghedsGruppen 

beregnet efter retningslinjerne i sel-

skabslovens § 143 havde 44 ansatte i 

regnskabsåret 2019, idet dette tal om-

fatter de projektansatte livreddere, som 

var ansat i sommerperioden under pro-

jektet TrygFonden Kystlivredning, som 

er et samarbejdsprojekt mellem Tryg-

hedsGruppen og Dansk Svømmeunion.

Det er TryghedsGruppens målsætning, 

at arbejdsglæde og loyalitet blandt med-

arbejderne skal ligge over gennemsnit-

tet for sammenlignelige organisationer.

Dette arbejdes der på ved bl.a. at have 

løbende fokus på arbejdsvilkår samt 

ved at have en inddragende ledelses-

stil, hvor medarbejderne har indflydelse  

på ændringer, der påvirker deres hver-

dag. Ligesom der årligt afholdes med-
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Afrapportering om måltal og 
politikker for den kønsmæssige 
sammensætning af ledelsen

Bestyrelsen har fastsat måltal for køns-

mæssig sammensætning i bestyrelsen 

om, at der skal være en ligelig forde-

ling af kvinder og mænd i bestyrelsen 

i 2021. Der er ikke fastsat en politik for 

at øge andelen af det underrepræsen-

terede køn i de øvrige ledelseslag, da 

køns fordelingen i de definerede ledel-

seslag er lige. 

Bestyrelsen har  

fastsat et mål om, at 

der skal være en  

ligelig fordeling af 

kvinder og mænd  

i bestyrelsen i 2021. 

Pr. 31. december 2019 var kønsfordelin-

gen blandt bestyrelsens otte medlem-

mer 25 procent kvinder og 75 procent 

mænd. TryghedsGruppens bestyrelse 

vælges af og blandt de 70 medlems-

valgte repræsentanter i TryghedsGrup-

pens repræsentantskab, hvor kønsfor-

delingen på samme tidspunkt var 36 

procent kvinder og 64 procent mænd. 

 

Baggrunden for, at måltallet endnu ikke 

er nået, er at bestyrelsens medlemmer 

vælges af repræsentantskabet - ofte 

ved kampvalg. 
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