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TrygFonden er en del af TryghedsGruppen, der er den største aktionær i Tryg. Som kunde i Tryg, Alka eller  

en af Trygs samarbejdspartnere er man automatisk medlem af TryghedsGruppen og har mulighed for at  

stemme til repræsentantskabsvalgene. Der er ca. 1,3 millioner medlemmer.

Det medlemsdemokratiske fundament er en særlig styrke i TrygFondens arbejde. Repræsentantskabet  

består af 70 medlemmer, der træffer de overordnede beslutninger i TryghedsGruppen og dermed også  

fastlægger rammerne for TrygFondens arbejde. Repræsentantskabet er organiseret i fem regionale råd,  

som er med til at beslutte, hvilke projekter TrygFonden skal støtte lokalt. De regionale råd har en helt  

særlig mulighed for at sikre og udvikle trygheden med en tydelig, lokal forankring.

TrygFonden uddeler hvert år flere hundrede millioner kroner til almennyttige formål over hele Danmark.  

Det foregår uafhængigt af politiske og økonomiske interesser – til gavn for alle i Danmark. 
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Sammen skaber vi  
tryghed i Danmark

Trygheden er foranderlig. Den kan ændre sig fra det 

ene øjeblik til det næste. Den opleves forskelligt fra 

menneske til menneske. Og den påvirkes konstant 

af små og store forhold hos os selv, vores lokal-

samfund og den verden, der omgiver os. På tværs 

af alder, vilkår og generationer opleves trygheden 

samtidig konkret og nærværende. Måske særligt  

når trygheden forsvinder og bliver til utryghed. 

For tryghed har til alle tider været en fundamental 

byggesten i et godt liv og noget, vi søger – både for 

os selv og dem, vi holder af. 
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Siden 2004 har TrygFonden spurgt danskerne:  

Hvad gør dig mest tryg? Hvad betyder mest for  

din tryghed? Ikke overraskende vægtes det, der  

er tættest på, højest: Vores helbred, om børnene  

og vores nærmeste har det godt. Om man er en  

del af et stærkt arbejdsfællesskab og har råd til  

det liv, man gerne vil leve. Om man kan se et godt 

liv for sig som ældre. Og om man kan færdes frit  

og sikkert i det samfund, man er en del af.

Strategien ”Sammen skaber vi tryghed i Danmark”  

tager udgangspunkt i det: At tryghed handler om 

det, der er tæt på os, og bør omfatte alle. Det er 

samtidig en grundtanke for TrygFonden, at det er 

et fælles ansvar at skabe og udvikle trygheden i 

vores samfund. Det er derfor, vores overordnede 

mission lyder: At bidrage til, at alle kan tage ansvar 

for egen og andres tryghed. 
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Vores historiske fundament

I 2018 var det 20 år siden, TrygFonden begyndte sit tryghedsskabende arbejde i Danmark. 

Men vores historie og særlige forpligtelse på tryghedsområdet går meget længere tilbage. 

I 1728 forvandlede en altfortærende og tragisk brand midt i Københavns tæt bebyggede 

gader på få timer livet for tusinder. Mange mistede alt i branden. Men ud af asken og 

den enorme utryghed opstod ideen om Danmarks første forsikringsselskab, Kjøbenhavns 

Brandforsikring, og dermed tanken om, at man gensidigt kunne sikre hinanden mod  

lignende ulykker i fremtiden. 

Havde man spurgt datidens københavnere om deres tryghed, ville de utvivlsomt i lighed 

med nutidens indbyggere have svaret, at de nære relationer, helbredet, hverdagen og fa-

milien var det afgørende. For også de kæmpede for et godt liv for sig selv og deres  

nærmeste, for et levebrød, for at være en del af et fællesskab. For en tryg fremtid. 

TrygFondens strategi frem mod 2030 hviler således på et stærkt fundament – både  

historisk, værdimæssigt og økonomisk. Gennem næsten 300 år har generationer af for- 

sikringstagere skabt det grundlag, der med TrygFonden kommer alle i Danmark til gode.

Det vil vi for at styrke den tryghed, der allerede  

findes hos de mange. Men også for at være der, 

når trygheden har svære kår. Når stadig flere børn 

og unge kæmper med deres mentale sundhed og  

trivsel. Når mennesker i perioder er sårbare og ikke 

føler, der er plads til dem eller flere chancer at få. 

Når for mange midt i livet kæmper med et stresset 

og presset liv. Når der bliver stadig flere ældre,  

der bekymrer sig for, om de kan få et værdigt og 

godt ældreliv. 

 

TrygFonden ønsker at understøtte den ansvars- 

følelse, kreativitet og iderigdom, der allerede i  

dag findes i vores samfund, når det kommer til  

initiativer, der understøtter trygheden. Vi har en 

ambition om at mobilisere mange til at engagere 

sig, være frivillige og finde holdbare løsninger  

på konkrete udfordringer i deres eget liv og i de  

lokale fællesskaber, de er en del af. En nøgle i  

strategien er derfor: ’Tættere på’. For det er  

netop dér, i det nære og lokale, at trygheden  

ligger for langt de fleste mennesker. Og dermed 

også løsningerne. 

Nationale dagsordener og beslutninger har lige-

ledes stor indflydelse på det nære og trygheden i 

Danmark. Derfor vil vi samtidig være til stede dér, 

tilvejebringe ny viden og have fokus på de problem-

stillinger, der bedst løses på tværs. Vi er så tæt på 

hinanden i Danmark, at det i den grad giver mening 

at lære af andre. 

Det gælder også for TrygFonden. Vi vil søge en tæt 

og vedvarende dialog med danskerne om, hvordan vi 

skaber et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor 

flest muligt tager ansvar for egen og andres tryghed.  
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Vores ambition

TrygFonden arbejder for alle i Danmark. Vores mission 

er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og 

andres tryghed. 

Tryghed bor i hverdagen. Langt de fleste har det 

godt og er trygge i livet. De kan klare sig og har 

endda overskud til at hjælpe andre. TrygFonden vil 

gøre det let for mennesker at handle og fremme 

trygheden for sig selv og andre.  

Ikke alle er lige trygge. TrygFonden vil gøre en særlig  

indsats for dem, der oftere end andre kommer i  

en sårbar situation. Mennesker som på grund af 

pludselige hændelser eller langvarige udfordringer 

er skubbet længere væk fra det liv, de gerne vil  

leve, eller som ikke selv har kræfterne til at gen- 

erobre trygheden.  

Tryghed er en fælles sag. TrygFonden vil mobilisere 

fælles kræfter for et tryggere samfund. Vi vil  

arbejde både i de nære, mindre fællesskaber og  

i den ramme, samfundet sætter om trygheden.  

Vores mission: 
At bidrage til, at alle kan 
tage ansvar for egen og 
andres tryghed

VORES AMBITION



TRYGHEDSGRUPPENS STRATEGI 7

Vi vil skabe tryghed for alle 
Tryghed er kernen i et godt liv. Alle kan rustes til at øge tryghed  

og håndtere utryghed – også inden den rammer. TrygFonden vil  

være til stede i danskernes liv, og vi har en ambition om, at alle  

skal opleve, at de har adgang til viden og ressourcer, der under- 

støtter et trygt liv. 

Vi vil hjælpe trygheden på vej  
for dem, der er sårbare 
Ingen mennesker går igennem livet uden at møde modgang.  

Det er altid muligt at finde ressourcer, der kan dæmme op  

for problemerne eller være med til at forhindre, at de opstår.  

TrygFonden vil bidrage til at hjælpe trygheden på vej for dem,  

der i kortere eller længere perioder er utrygge og sårbare. 

Sammen skaber vi tryghed 
Tryghed er en fælles sag. Fællesskaber er i sig selv en vigtig  

grundpille i tryghed. TrygFonden vil være med til at fremme  

fællesskabernes tryghedsfremmende rolle og til at skabe et  

trygt og tillidsfuldt samfund sammen med danskerne.

7VORES AMBITION



TrygFonden arbejder med et helhedsperspektiv  

på alle livets faser - fra det tidlige børneliv over 

ungdommen til voksenlivet og livet som ældre.  

Det gør vi, fordi vi for alle aldersgrupper ser  

tryghedsudfordringer, som vi kan bidrage til at 

løse. Og fordi der gennem hele livet er forskellige 

potentialer, som kan gøre mennesker i stand til 

selv at handle og tage ansvar. Vi kalder det:  

”Tryghed gennem hele livet”.  

 

Vores mål og delmål er udvalgt på baggrund  

af behovet for en indsats sammenholdt med  

TrygFondens position, indsigt og metoder og der-

med mulighed for at gøre en forskel for trygheden 

i de forskellige livsfaser. 

Men uanset hvilken livsfase eller hvilket aspekt af 

tryghed, vi arbejder med, står vores arbejde altid på 

det samme fundamentale menneskesyn. Vi tror på, 

at alle mennesker har ressourcer. Vi er sikre på, at 

alle gerne vil bidrage - og at alle har noget vigtigt  

at bidrage med. Og vores udgangspunkt er, at alle 

har ret til at være en del af positive fællesskaber  

– ret til at høre til.

TrygFondens fem  
strategiske mål

Tryghed  
i hverdagen

Børn og unge  
skal kunne  

udfolde deres  
potentiale

Voksne  
skal kunne  

leve et trygt og  
sundt liv

Et trygt  
ældreliv

Stærke rammer om trygheden

Tryghed gennem hele livet
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Vores mål:  
Tryghed gennem 
hele livet

TrygFonden vil gennem enkle 
håndsrækninger i hverdagen 

gøre det let og enkelt at få hjælp 
eller selv at hjælpe, når der  

er behov.

 

TrygFonden vil arbejde for, at alle  
børn og unge trives fysisk, mentalt og 
socialt, og rustes til uddannelse, så de 

kan udfolde deres potentiale til  
et godt og sundt liv.

Mål 2  
Børn og unge skal 

kunne udfolde  
deres potentiale

 

TrygFonden vil arbejde for, at alle 
voksne kan realisere og fastholde 

en sund livsstil, have et trygt  
arbejdsliv og deltage i positive 

fællesskaber.

Mål 3  
Voksne skal  

kunne leve et trygt  
og sundt liv

 

TrygFonden vil arbejde for et 
trygt ældreliv med flere gode 

leveår og en højere livskvalitet 
for pårørende.

Mål 4  
Et trygt ældreliv

 

TrygFonden vil øge danskernes 
deltagelse i og tillid til demokratiet 

og medvirke til at sætte  
tryghed på dagsordenen 

 i debatten.

Mål 5  
Stærke rammer  

om tryghed

TRYGFONDENS FEM STRATEGISKE MÅL 

Mål 1  
Tryghed i hverdagen 
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Tryghed i hverdagen  

Langt de fleste er grundlæggende trygge og har en 

tiltro til, at de er sikre. De fleste er også bevidste 

om, at denne følelse eller tilstand hurtigt kan ændre 

sig. Men med den rette viden, konkrete handle- 

anvisninger og tilstedeværelse af de nødvendige 

redskaber kan den oplevede tryghed  fastholdes 

eller styrkes. 

Både fordi vi dermed gør mennesker i stand til selv 

at handle i situationer, som kræver det, eller hvor 

man let bliver usikker. Men også fordi det i sig selv 

TrygFonden leverer trygge holdepunkter til alle
Det ligger dybt i TrygFondens DNA at arbejde tæt på hverdagen i Danmark og gøre det let at handle og 
tage ansvar for egen og andres tryghed. Handlingerne er mangeartede og kommer til udtryk på forskellige 
måder. Ved at sætte en røgalarm op. Blive hjerteløber. Bade mellem livredderflagene på stranden om  
sommeren. Sende børnene afsted i skole med refleksveste. Sikre sig mod indbrud ved at tilmelde sig  
Nabohjælp. Tage et kursus i hjertelungeredning. Eller få støtte til netop dét lokale initiativ, der gør en  
forskel for de ensomme ældre.

TRYGFONDENS FEM STRATEGISKE MÅL

    

TrygFonden vil fokusere på:

• At øge den oplevede tryghed ved at gøre op-  

 mærksom på muligheden for at hjælpe andre   

 og reducere risici med særligt fokus på drukne- 

 ulykker, andelen af danskere der træder til   

 ved hjertestop eller stroke uden for hospital,  

 antallet af indbrud og danskernes evne til at   

 håndtere digitale trusler 

• At være til stede med konkrete håndsrækninger i  

 alle dele af hverdagen. Synligt, genkendeligt og  

 uden mellemled 

• Fortsat at udvikle nye greb og håndsrækninger  

 baseret på viden og i samarbejde med   

 kompetente aktører og i dialog med danskerne

er tryghedsfremmende, at vi oplever, at vi ikke er 

ligeglade med hinanden, men at andre vil og kan 

træde til for at hjælpe, hvis der er brug for det. At  

vi vil gå de ekstra skridt for hinanden, som kræves  

i situationen.

TrygFonden vil være endnu mere til stede lige dér, 

hvor livet leves, og hvor trygheden ofte mærkes 

allertydeligst – også hvis den pludselig ikke er der. 

Det skal være let og enkelt at få hjælp eller selv at 

hjælpe, når der er behov. 

 

MÅL 1
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Alle børn har potentiale til at leve et godt og trygt 

liv. Men det kræver, at fundamentet bygges i livets 

første år med stærke relationer til forældre og 

andre omsorgspersoner og i mødet med institu- 

tioner, skolen og andre børn.  

Unge bombarderes med indtryk, tanker og udfor-

dringer. Mulighederne er mange - også mulighederne  

for at snuble. At uddanne sig og at deltage i positive 

fællesskaber er afgørende valg, som fører ind på en 

tryg livsbane samtidig med, at man også skal prøve 

både sig selv og grænserne af. 

 

TrygFonden vil arbejde for, at alle børn og unge får 

en god start på livet, hvor de trives og bliver klar til 

uddannelse.

TrygFonden vil fokusere på: 

• Børn og unges skal trives fysisk, mentalt  

 og socialt  

• Børn og unge skal rustes til uddannelse

• Sårbare børn og unge skal leve et liv tættere  

 på det liv, andre børn og unge har

Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale

 

MÅL 2
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Voksenlivet er en aktiv tid, hvor mange stifter familie, 

går på arbejde og finder en plads i fritids- og  

samfundslivet. De fleste oplever en hverdag med  

mening og overordnet tryghed ved, at nogle af  

’livets brikker’ falder på plads.

Men mange vil også have perioder med større eller 

mindre bekymringer. Hvor ansvaret og kravene  

vokser, hvor det kan være svært at overskue, hvad 

der er det rigtige at gøre, og hvor man kan blive 

rådvild og handlingslammet. Mens de fleste  

finder deres vej videre, bider de svære tider sig  

for nogle fast og bliver til langvarige problemer,  

der er vanskelige at se sig ud af. Det kan påvirke 

livskvalitet, sundhed, arbejds- og familieliv på en 

måde, så det kommer til at stå i vejen for det liv, 

man ønsker sig. 

TrygFonden vil arbejde for at understøtte trivslen 

hos de mange, også når man i kortere eller længere 

perioder har bekymringer, mister fodfæste eller  

tilknytning til fællesskaberne.  

    

TrygFonden vil fokusere på:

• Flere voksne kan realisere og fastholde en  

 sund livsstil

• Et trygt arbejdsliv i balance

• Alle voksne skal have mulighed for at tage  

 del i fællesskaber og få hjælp, når de er på  

 vej ud af dem 

 

MÅL 3

Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv
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Et trygt ældreliv

Stadig flere i Danmark lever længere og er friske i 

længere tid. Det betyder, at ældrelivet for mange er 

fyldt med nye muligheder, potentialer og overskud. 

Samtidig er det også en periode, hvor mange gerne 

vil deltage og investere i fællesskaber omkring sig.  

Men sådan er det ikke for alle. Overgangen fra  

arbejdsliv til pensionisttilværelse vil for nogle betyde 

tab af netværk og sociale berøringsflader. Der vil 

TRYGFONDENS FEM STRATEGISKE MÅL

komme sygdom og tab i omgangskredsen eller helt 

tæt på. Tiden som ældre rummer store overgange  

– også for de pårørende, som bliver påvirket af de 

store livsforandringer blandt deres nære ældre. 

TrygFonden vil arbejde for et aktivt og trygt ældreliv 

med fokus på nye muligheder og ressourcer, men 

også på de særlige udfordringer, der for mange  

følger med at blive ældre. 

 

MÅL 4

TrygFonden vil fokusere på:       

• Ældre skal have flere gode leveår

• Højere livskvalitet for pårørende til        

 svækkede ældre 
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Det betyder noget for trygheden, at vi har en grund-

læggende tillid til det omgivende samfund. Tillid til 

demokratiet og politikerne. Til nyhedsstrømmen  

og debatten i medierne og på de sociale platforme.  

Tillid til de offentlige institutioner og myndigheder. 

Og helt fundamentalt til hinanden som medmenne-

sker, hvad enten det er kollegaen, naboen, håndvær-

keren eller den, der overhaler en i trafikken. 

Når vi afgiver vores stemme til folketings-, regions- 

og kommunalvalg, er vi med til at bestemme ram-

merne for, hvordan vores samfund og vores tryg-

hed kommer til at forme sig. Men også deltagelse  

i foreningsliv, frivilligt arbejde og civilsamfunds- 

aktiviteter giver en oplevelse af at have betydning 

og bidrager dermed til oplevelsen af tryghed.  

TrygFonden vil fokusere på:    

• Styrket frivillighed og deltagelse – og tillid  

 til demokratiet

• Vi sætter tryghed på dagsordenen i debatten

 

MÅL 5

Endelig øges oplevelsen af tryghed, hvis vi har tillid 

til, at den demokratiske samtale er så velfungerende, 

at vi tør deltage i den – også i det digitale rum.

Tillid baserer sig på love og regler, men også på en 

fælles forståelse og accept af, hvordan vi lever og 

omgås hinanden. Trygheden har bedre kår, hvis vi 

har en grundlæggende tro på, at det er vigtigt, at  

vi deltager i demokratiet, og vi alle oplever trans- 

parens og ordentlighed i samfundets institutioner 

og fællesskaber.

TrygFonden vil arbejde for, at alle oplever, at de har 

en vigtig rolle i samfundet, være tydeligt til stede i 

debatten om et tryghedsfremmende samfund og 

være med til at fremme en god dialog – også digitalt. 

Stærke rammer om tryghed



Mental sundhed
Den mentale sundhed og trivsel 

er under pres. Blandt børn og 

unge ses stigende mistrivsel og 

flere diagnoser, men også blandt 

voksne vokser de mentale udfor-

dringer. TrygFonden vil være med 

til at knække koden og vende  

udviklingen.

Temaer på tværs af mål 

På tværs af de fem strategiske mål vil TrygFonden arbejde 

med en række temaer, som er udtryk for nogle større sam-

fundstendenser, og hvor TrygFonden fortsat vil styrke sin 

position, bruge sin udviklingskraft og udbygge relationer til 

andre aktører.

Folkesundhed
Samtidig med at vi lever længere, oplever  

vi stigende folkesundhedsudfordringer, der 

betyder nedsat livskvalitet, sygdom og tabte 

gode leveår for mange. TrygFonden har  

gennem flere år haft en betydelig styrkeposi-

tion inden for folkesundhedens store risiko-

faktorer alkohol, rygning og fysisk inaktivitet.  

Den indsats skal fastholdes og udbygges,  

bl.a. med fokus på at nå de fysisk inaktive  

og på søvn og stress.

Digital tryghed
Mange aspekter af vores samfund og  

måder at være sammen på bliver mere  

digitaliserede. Det giver både nye mulig- 

heder og nye udfordringer. Det digitale  

rum giver plads til både konstruktive dialoger, 

der fremmer fællesskabet - og det modsatte. 

Flere oplever utryghed online. Der foregår  

svindel og mobning. TrygFonden vil være  

med til at gå forrest og bidrage  

til løsninger.

Familie og pårørende 
Familie og pårørende udgør en  

vigtig og nær ramme om tryg- 

heden, som det er vigtigt at  

værne om og styrke. TrygFonden 

vil inddrage familieperspektivet og 

arbejde for at styrke pårørendes 

livskvalitet, bl.a. ved, at de  

pårørende får den støtte, der  

er brug for.

 

Frivillighed
Frivilligt arbejde og civilsamfundets  

medvirken til at øge tryghed og fællesskaber 

har et stort potentiale og indgår i de fleste af 

indsatserne på tværs af de fem strategiske 

mål. TrygFondens erfaring og netværk på  

området kan bruges til at mobilisere endnu  

flere, men skal også danne udgangspunkt for 

at gå foran med at skabe ny, solid viden  

om frivillighedens og civilsamfundets  

muligheder og måder at fungere på.

15TEMAER PÅ TVÆRS AF MÅL
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TrygFonden arbejder både landsdækkende og  

regionalt, altid i samspil med andre aktører  

og med et bredt spektrum af virkemidler.  

Vi har en række grundlæggende prioriteringer  

i vores tilgang. 

TRYGFONDENS MÅDE AT ARBEJDE PÅ

TrygFondens måde  
at arbejde på

Prioriteringer i vores tilgang

• Vi arbejder uafhængigt af økonomiske og  

 politiske interesser og for alle i Danmark

• Vi arbejder vidensbaseret. Hvis den viden,  

 der er brug for, ikke findes, vil vi arbejde  

 for, at den skabes

• Vi har en tydelig prioritering af tidlige og  

 forebyggende indsatser - også selvom  

 det kræver tålmodighed at se resultaterne  

 af dem

• Vi forpligter os langsigtet

• Mobilisering af mennesker, organisationer  

 og ressourcer er et vigtigt redskab

• Kommunikation af viden, indsatser  

 og resultater er vigtig for at skabe  

 forandringer

Et solidt vidensgrundlag

TrygFonden vil basere sin indsats på solid 

viden af høj kvalitet. Det vil bl.a. ske ved: 

• At give støtte til forskning på områder,  

 hvor den solide viden ikke findes

• At prioritere løsningsorienteret forskning  

 til gavn for borgerne

• At sikre bred og effektiv formidling af den  

 viden, TrygFonden opbygger og står bag

Vi arbejder vidensbaseret og altid for at få viden 

omsat til nye veje og konkrete løsninger, der 

hvor mennesker møder ’systemet’ og hinanden 

– hvad enten det er i kommunen, skolen, dag- 

institutionen, akutberedskabet, politiet, fritids- 

livet eller på villavejen.
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Vores regionale tilstedeværelse er afgørende.  

Vi har fokus på og understøtter lokale ressourcer,  

prioriteringer og beslutninger. Vi arbejder både  

med det nære og lokale, med de store nationale 

udfordringer og med samspil og læring herimellem.

Vi vil være tydeligt til stede som aktør og stemme  

i dialoger inden for de områder, vi beskæftiger os 

med. Både gennem åbne debatter på samfunds- 

niveau, med fagmiljøer og i befolkningen. Det  

vil altid ske på et grundlag af viden, som allerede 

findes, eller som vi tilvejebringer.

En stærk regional  
tilstedeværelse

TrygFonden vil udvikle sin regionale indsats. 

Det skal ske med klart udgangspunkt i Tryg-

hedsGruppens solide medlemsdemokrati og 

de fem regionale råds forankring i Danmark. 

Udviklingen skal bl.a. ske ved:

• At udbygge Trygheds- og Fællesskabs-  

 målingerne, så der kan skabes klare   

 billeder af den regionale tryghed,   

 de regionale ressourcer og udfordringer  

 som grundlag for en målrettet   

 regional tryghedsindsats

• At udvikle en ny måde at understøtte   

 flere og bedre regionale donations- 

 ansøgninger på 

• At sikre systematisk erfaringsopsamling  

 af regionale projekter med henblik på at  

 skabe læring og inspiration inden for  

 regionen og på tværs af regioner – og  

 dele denne med omverdenen

• At tydeliggøre og formidle de lands-  

 dækkende donationsprojekter, som er  

 placeret eller forankret regionalt

• At udvikle nye regionale arbejdsmåder  

 i samspil med de regionale råd og  

 medlemmer

Lydhørhed 

TrygFonden vil lytte systematisk til  

omverdenen. Det vil bl.a. ske ved:

• At gennemføre jævnlige interessent- 

 analyser, som giver feedback til os i  

 forhold til vores rolle som samarbejds- 

 partner, aktør på relevante faglige  

 områder og stemme i debatten 

• At etablere faglige paneler, som  

 kan give sparring og rådgivning med  

 deltagelse af forskere, fagpersoner  

 og målgrupperepræsentanter på de  

 områder, TrygFonden arbejder på

• At udarbejde et kodeks, der skal sikre,  

 at målgruppernes stemmer bliver   

 hørt i de aktiviteter, som TrygFonden   

 står bag
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Vi vil også lytte til verden omkring os og være lyd-

høre over for perspektiver udefra. Vi vil lytte både 

til målgrupperne, vi arbejder for, til interessenter 

og samarbejdspartnere og til faglige miljøer, der 

kan give med- og modspil. Vi vil være transparente 

og modtagelige for synspunkter, vinkler og tilgange, 

som kommer fra andre, og som vi kan lære af. 

TrygFonden arbejder helhedsorienteret med de  

strategiske mål - både når det gælder problem- 

forståelse og mulige løsninger. Det sker bl.a. ved  

i overordnede programmer og konkrete indsatser  

at arbejde systematisk med forandringsteorier  

og ved at kombinere vores virkemidler, så de  

samlet set skaber størst værdi.

•  Netværk, som er velegnede, enten når der  

 er spredte miljøer med begrænset sam- 

 arbejde, eller hvis vi kan være med til at  

 samle et felt om en samlet dagsorden

•  Kampagner og kommunikation, som er vel- 

 egnede, når der skal mobiliseres og/eller  

 udbredes konkret viden eller handleanvisninger 

•  Signaturprojekter, som TrygFonden driver, er  

 velegnede, når der er brug for en løsning på  

 et område, der kræver et langsigtet helheds- 

 syn, og hvor der ikke er mange aktører

•  Undersøgelser og kortlægninger af trygheds- 

 relaterede temaer og holdninger med henblik  

 på at skabe viden og sætte tryghed på dags- 

 ordenen

• Partnerskaber, som er velegnede til lang- 

 sigtede indsatser sammen med andre centrale  

 aktører, der har væsentlig indsigt, netværk  

 eller andre kompetencer  

•  Forskningscentre, som er velegnede, når et  

 område mangler vidensopbygning, der går på  

 tværs af traditionelle fagligheder, sektorer mv. 

•  Forskningsdonationer efter ansøgning, som er  

 velegnede til at sikre vidensudvikling, hvor der  

 er stærke miljøer

•  Calls, som er velegnede til at styrke kvaliteten  

 i ansøgninger og tiltrække nye typer ansøgere  

•  Projektdonationer efter ansøgning, som er  

 velegnede til at opdyrke og styrke ideer, som  

 skabes udenfor TrygFonden, og som derfor  

 kan give nye perspektiver på tryghedsud- 

 fordringer og mål   

Virkemidler i samspil 

TrygFonden kombinerer en lang række virkemidler, som har forskellige styrker. Det gælder bl.a.: 

TRYGFONDENS MÅDE AT ARBEJDE PÅ
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Tænk, hvis vi i 2030 har skabt et samfund, hvor alle børn og unge får den  

bedste start på livet. Hvor ingen tabes på gulvet, men tværtimod får de  

bedste forudsætninger for at lykkes. 

Tænk, hvis vi i 2030 for alvor har formået at få de særligt udsatte og sårbare 

med i fællesskaberne og givet dem en fornyet tro på, at de ikke bare er  

velkomne – men har noget værdifuldt at bidrage med i deres egen ret. 

Tænk, hvis vi i 2030 har skabt et samfund, hvor vi i langt højere grad end i dag 

inddrager den nyeste og bedste viden i vores samfund og omsætter den til 

praksis og hverdag – så langt flere i Danmark får glæde af det. 

Tænk, hvis vi i 2030 har gjort Danmark til en nation af ’engagerede’ og har  

mobiliseret de mange skjulte kræfter og ressourcer, der er iblandt os til at 

gøre noget for andre.

…. Og tænk, hvis vi om 10 år har skabt et samfund, hvor tilliden til hinanden og 

samfundsinstitutionerne er tårnhøj – og lysten til at blande sig ligeså. Hvor det 

bliver en fælles sag at gøre trygheden endnu stærkere, end den er i dag.

Med strategien: ”Sammen skaber vi tryghed i Danmark” inviterer TrygFonden 

alle til at være med. Med input og meninger. Ansøgninger. Politiske samtaler.  

Ny og banebrydende viden. Forskning. Lokale gode ideer og forslag, der kan 

være en inspiration for andre. 

For kun sammen og med input fra mange sider og ved at løfte i flok kan vi 

lykkes med at drømme stort og omsætte det til virkelighed for et mere trygt 

Danmark for de mange.

TrygFonden 2030
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TrygFondens mission  
At bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed

Vores ambition  
Vi vil skabe tryghed for alle

Vi vil hjælpe trygheden på vej for dem, der er særligt sårbare 

Sammen skaber vi tryghed

Mål 1
Tryghed i  

hverdagen

Mål 2: 
Børn og unge skal kunne 

udfolde deres potentiale

Mål 3: 
Voksne skal kunne leve  

et trygt og sundt liv

Mål 4: 
Et trygt ældreliv

Mål 5: 
Stærke rammer  

om tryghed

Vores strategiske mål

TrygFondens DNA  
TrygFonden er tæt på danskernes hverdag.  

Vores historie forpligter os til et bredt syn på, hvordan og for hvem vi skaber tryghed. 

Vi arbejder for det enkelte menneske og for de nære fællesskaber.  

Men vi bidrager også til at løse nogle af de store tryghedsudfordringer, som truer trygheden i  

større skala. Fordi vores position forpligter os til at tage det ansvar. Vi har både modet og tålmodigheden,  

når vi arbejder for at sikre og udvikle trygheden i Danmark. 

Vores arbejde står altid på det samme fundamentale menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker har  

ressourcer. Vi er sikre på, at alle gerne vil bidrage - og at alle har noget vigtigt at bidrage med. Og vores  

udgangspunkt er, at alle har ret til at være en del af positive fællesskaber – ret til at høre til. 

Vores måde at arbejde på

Vi arbejder videns- 

baseret, og hvis den 

viden, der er brug  

for, ikke findes, vil  

vi arbejde for, at  

den skabes

Vi prioriterer tidlige  

og forebyggende  

indsatser – også  

selvom det kræver 

tålmodighed at se  

resultaterne af dem

Vi mobiliserer menne-

sker, organisationer  

og ressourcer, og kom-

munikation af viden, 

indsatser og resultater 

er vigtig for at skabe 

forandringer

Vi er til stede regionalt  

og lokalt med udgangs-

punkt i TryghedsGrup-

pens solide medlems- 

demokrati og gennem 

de fem regionale råds 

forankring i Danmark

Vi lytter til verden  

omkring os. Både til  

målgrupperne, vi arbejder 

for, til interessenter og 

samarbejdspartnere og til 

faglige miljøer, der kan 

give med- og modspil
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FN’s 17 verdensmål udstikker en fælles vision og 

retning mod en bæredygtig verden. Verdensmålene 

blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015 for 

at sikre en mere bæredygtig verden i 2030. 

 

TrygFonden tager et ansvar for at bidrage til at op-

fylde verdensmålene, og vores egne fem strategiske 

mål lægger stemme til nogle af dem.

 

TrygFondens mål har udgangspunkt i samfunds- 

udfordringer, der er relevante både lokalt, nationalt 

og globalt. Det gælder fx, når vi har fokus på børn  

og unges fysiske, mentale og sociale trivsel, når vi vil  

TrygFonden og  
verdensmålene

bidrage til et trygt ældreliv med høj livskvalitet, eller 

når vi vil være med til at sikre en grundlæggende 

tillid til samfundet. 

TrygFonden vil give sit bidrag ved at bruge verdens- 

målene aktivt som indikatorer på den værdi, vi  

skaber for trygheden i Danmark. Vi vil også bruge 

verdensmålene som rettesnor for vores måde at 

agere på som organisation og for de samarbejder,  

vi indgår i. Vi vil blandt andet stille krav til vores 

ansøgere og samarbejdspartnere om, at de også 

forholder sig til verdensmålene i arbejdet for et  

bæredygtigt samfund.



TryghedsGruppen smba  

CVR: 10430410   

Hummeltoftevej 49    

2830 Virum  

Telefon: 4526 0800 

tryghed.dk


