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Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer 

vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og 

økonomi i at styrke trygheden i Danmark. Denne 

strategi sætter nye mål for, hvordan vi vil bidrage 

til at øge trygheden i de kommende år. Det sker ud 

fra  vores vision, Fælles om et trygt Danmark. Tryg

heden kan nemlig kun skabes, hvis vi er mange der 

løfter sammen – ligesom tryghed oftest skabes via 

fælles skaber.

Vi investerer i tryghed på flere måder. Vi gør det 

gennem et aktivt ejerskab af Tryg forsikring. Det 

holder hovedejerskabet på danske hænder, og giver 

os mulighed for at sikre, at Tryg har fokus på kun

derne – dvs. vores medlemmer. På den måde skaber 

vi gode muligheder for, at alle kan sikre sig mest 

mulig tryghed – i privatliv og erhvervsliv. Hovedejer

skabet udøves under hensyntagen til, at Tryg er et 

børsnoteret selskab.

Gennem TrygFondens almennyttige aktiviteter ar

bejder vi også for at øge trygheden for alle i Dan

mark. Det gør vi ved at opretholde et højt, stabilt 

 niveau af uddelinger til aktiviteter, der bidrager 

til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og 

 andres tryghed.

Vi har vores oprindelse i et gensidigt selskab og en 

næsten 300årig historie, som er baseret på at løse 

fælles udfordringer i fællesskab. Vi er derfor med

lemsbaserede – og stolte af det. Det betyder, at vi 

giver vores snart 1,3 millioner medlemmer medind

flydelse på, hvad vi laver. Det gør vi via medlemmer

nes mulighed for at stille op og stemme til vores 

repræsentantskab. I de kommende år ønsker vi at 

styrke dialogen med vores medlemmer yderligere. 

Vi mener, at medlemsdemokratiet er en værdi, der 

har bidraget til at skabe et velfungerende og tillids

baseret samfund. At være medlemsbaseret betyder 

også for os, at vi giver noget konkret tilbage til med

lemmerne. Det gør vi via TryghedsGruppens med

lemsbonus, hvor vi i de seneste år har udbetalt en 

bonus svarende til 8 % af forsikringspræmien. Det vil 

vi også arbejde på at gøre fremadrettet.

Både TrygFondens almennyttige aktiviteter og med

lemsbonussen er afhængige af en solid og stabil 

økonomi. Derfor er det også vigtigt for os at sikre, 

at vi i fremtiden får solide afkast på vores investerin

ger – både fra Tryg og fra vores øvrige investeringer.

Selvom Danmark på mange måder er et trygt og 

velfungerende land, så vil ny utryghed opstå, og vi 

skal i fællesskab udvikle nye løsninger for at skabe 

et trygt Danmark.

Vi sætter med denne strategi retningen for, hvordan 

TryghedsGruppen i de kommende år vil investere i 

Danmarks tryghed.
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strategiske retning
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Fælles om et trygt  
Danmark er vores strategi

Vores vision

Vi investerer i Danmarks tryghed

Fælles om et trygt Danmark

Vores grund 

fortælling og  

mission

Vores strategiske 

prioriteter

Fælles 
om et 
trygt  
Danmark

Tryggere  

samfund 

Styrket 

medlems

relation

Solidt  

forsikrings

selskab

Robust  

indtjening

Stærk  

sammen

hængskraft 

Vores fem værdi

flag – udtrykker 

vores fem måder  

at skabe værdi på

Vi bidrager til, 

at alle i  

Danmark kan 

tage vare på 

egen og  

andres tryghed

Vi skaber  

en stærk  

kobling til  

medlemmerne

Vi understøtter 

er stærkt og 

fremsynet for

sikringsselskab

Vi forvalter og 

forrenter vores 

kapital

Vi har et  

klart og  

fælles  

forankret  

værdi og 

ledelses

grundlag

Vores ambitioner Vi yder et 

mærkbart 

bidrag til, at 

Danmark bliver 

mere trygt

Vores med

lemmer føler 

sig som en del 

af et værdi

skabende 

 fællesskab

Vi er den bedst 

tænkelige  

hovedejer af 

Tryg

Vi maksimerer 

afkastet og 

sørger for den 

langsigtede 

holdbarhed af 

formuen

 A Hovedejerskab af Tryg

 B Samarbejde på tværs af Trygfamilien

 C TrygFonden som førende almennyttig 

aktører

 D Medlemsaktiviteter med fokus på 

tryghed

 E Et velfungerende medlemsdemokrati

 F En synlig og værdiskabende

   medlemsbonus

 G Tilpasning af porteføljen af direkte 

investeringer

 H Aktiv og etisk kapitalforvaltning

 I TryghedsGruppen – stærk og samlet
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I 2012 vedtog man strategien for direkte investerin

ger. Bl.a. på den baggrund har TryghedsGruppen i 

dag større ejerandele af en række selskaber. 

Samtidig er der sket en stor udvikling af medlems

demokratiet. Der har siden 2008 været flere kan

didater end pladser til repræsentantskabet og en 

meget aktiv debat. Valgdeltagelsen er steget fra  

0,5 % i 2008 til 14,8 % i 2019. Det øgede engage

ment spiller sammen med, at vi har gjort det lettere 

at stemme samt mere kommunikation om valgene 

til medlemmerne.

Vi  har en stærk platform

TryghedsGruppens stærke grundlag bygger først og 

fremmest på at: 

– Vi er hovedejer af et veldrevet forsikringsselskab 

– Vi står bag TrygFonden, der med sine aktiviteter 

bidrager mærkbart til, at alle i Danmark kan tage 

ansvar for egen og andres tryghed

– Vi har et velfungerende medlemsdemokrati, 

som bliver fremhævet i debatten om demokrati i 

medlemsbaserede selskaber 

– Vi udbetaler medlemsbonus, der er kendt og 

værdsat af mange medlemmer

– Vi har opnået fine afkast på vores investeringer i 

de senere år

Rejsen hertil

TryghedsGruppen har rødder tilbage til etablerin

gen af Danmarks første forsikringsselskab efter 

Københavns Brand i 1728 (nuværende Tryg). Vores 

medlemsstruktur stammer fra omdannelsen af Tryg 

 Forsikring fra et gensidigt selskab til et aktieselskab 

i 1991. Her blev TryghedsGruppen ejer af Tryg og fik 

de danske kunder som medlemmer. 

I 1998 startede TrygFondens almennyttige aktivite

ter op – i første omgang med kystlivredningstjene

sten. TrygFonden har siden udviklet sig til Danmarks 

mest kendte almennyttige aktør. 

Et stærkt grundlag  
at bygge videre på

1731 1998

2012

2018

20161991

2015

Danmarks første forsikringsselskab 
København Brandforsikring G/S  
bliver stiftet i 1731 på baggrund af 
Københavns brand i 1728

Tryg i Danmark påbegynder  
de almennyttige aktiviteter  
i TrygFonden

Ny strategi for direkte  
investeringer

Tryg forsikring køber Alka 
forsikring og TryghedsGruppen får 

over 300.000 nye medlemmer

Ny medlemsstrategiTrygs forsikringsvirksomhed  
overgår til aktieselskabsform med  
Tryg i Danmark som ejer

TryghedsGruppen opdeles og åbner 
for mulig medlemsbonus

Siden 2008 og frem til denne strategi har fokus 

 været på at opbygge det stærke grundlag, som er 

vores udgangspunkt i dag. Det har bl.a. betydet  

indførslen af medlemsbonussen – der har ligget 

på 8 % af forsikringspræmierne siden 2015 – 

 fastholdelsen af et højt uddelingsniveau fra Tryg

Fonden og ved tagelsen af en medlemsstra tegi. 

Som konsekvens af denne fokusering er  Velliv 

også blevet skilt ud. 

Tilsammen har det skabt et stærkt grundlag for 

fremtidig værdiskabelse og for at binde Tryg 

familien endnu tættere sammen.
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Hvorfor skal TryghedsGruppen  

have en strategi?

I TryghedsGruppen er vi stolte af vores lange, 

demo kratiske tradition. Formålet med en strategi 

er at skabe en fleksibel ramme for udøvelsen af 

demokratiet. 

Strategien vil skabe et fælles udgangspunkt for 

fremtidige drøftelser, ligesom den tydeliggør sam

menhængene på tværs af Trygfamilien. På den 

måde kan fremtidige drøftelser i repræsentantska

bet bygge på den fælles forståelse, som strategien 

rummer, for, hvordan TryghedsGruppen skaber vær

di, hvad vi i fællesskab forsøger at opnå, og hvordan 

vi gør det. Når vi har lavet strategien nu, skyldes det:

1. Vi ser en række forandringer i omverdenen – in

den for forsikring, markedsføring, almennyttige 

aktiviteter,  medlemsaktiviteter og den generelle 

økonomiske udvikling m.v. – som skaber både 

nye udfordringer og muligheder for Trygheds

Gruppen.

2. Vi ønsker at forsætte den rejse, som vi har været 

på i forhold til vores medlemmer. 

 TryghedsGruppen har gennem det sidste årti 

styrket relationen til medlemmerne, så vi nu er 

et selskab med et veludviklet medlemsdemokra

ti og medlems bonus.  

3. TryghedsGruppen har flere delstrategier – Tryg

Fondens strategi, medlemsstrategien og strate

gien for direkte investeringer. Vi ønsker imidlertid 

at have en overordnet strategi, der samler og sik

rer sammenhæng mellem de forskellige fokus

områder. Det gør denne strategi, som er for hele 

TryghedsGruppen. Delstrategierne erstattes såle

des ikke, men får en ramme for, hvordan de skal 

spille sammen.

Sammenhæng mellem  

TryghedsGruppens strategi  

og delstrategierne

TryghedsGruppens strategi samler 

TryghedsGruppens prioriteter og ind

satser på tværs af delstrategier og 

aktiviteter og beskriver sammenhæn

gene. Den overordnede strategi tager 

direkte udgangspunkt i de indsatser 

og aktiviteter, som er vedtaget i del

strategierne. 

I delstrategierne er der KPI’er og yder

ligere detaljer, som ikke nødvendigvis 

indgår i den overordnede strategi. 



I “… et trygt Danmark” ligger der, at vores højeste 

mål er, at Danmark er trygt. Et trygt Danmark vil 

betyde, at alle har bedre muligheder for at handle 

og skabe et bedre liv for sig selv, sine nærmeste og 

andre. Ved at gøre noget godt for alle i Danmark, 

gør vi også noget godt for vores medlemmer.

“Fælles om …” betyder flere ting for os. Tryghed i 

Danmark kan kun opnås, hvis vi løfter i flok og ar

bejder sammen. Trygheden opnås derudover oftest 

ved, at man er medlem af et fællesskab. Endelig er 

vi som et medlemsbaseret selskab funderet i et fæl

lesskab – og alle større beslutninger træffes i vores 

repræsentantskab, der vælges af dette fællesskab.

Så når vi lykkes med at tage hånd om trygheden, 

sammen, så forstærker det i sig selv trygheden,  

og bringer os endnu tættere på et trygt Danmark. 

Derfor er det vores vision, at vi er fælles om et 

trygt Danmark.

TryghedsGruppen er en unik organisation. Vi har stor 

betydning for både det danske samfund som helhed 

og for vores medlemmer. Kernen i vores unikke kon

struktion kan udtrykkes ved vores grund fortælling, 

som i meget enkle, korte og præcise formuleringer 

fortæller, hvem vi er – og hvad vi  laver. Grundfortæl

lingen har rod i vores historie, kultur og værdier, og 

den er, sammen med vores vision, ramme sættende 

for strategien og hele Trygheds Gruppens virke.

Grundfortællingen tydeliggør, at TryghedsGruppen 

arbejder med at skabe værdi og tryghed for alle i 

Danmark – TryghedsGruppen investerer nemlig i Dan

marks tryghed gennem hovedejerskabet af Tryg, ak

tiviteterne i TrygFonden og vores medlemsdemokrati.

TryghedsGruppen  
investerer i Danmarks 
tryghed

Vi vil være fælles  
om et trygt Danmark
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Når vi er fælles om et trygt Danmark, så bidrager vi samtidig til at  

indfri FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Tryghed er nemlig  

selve fundamentet for, at mennesker kan skabe sig et bedre liv.  

Det er et emne, som vi vil arbejde videre med i de kommende år.

I TryghedsGruppen har vi en klar vision for  

hvorfor, vi investerer i Danmarks tryghed. 

Vores vision er:

Fælles om et trygt Danmark 

TryghedsGruppen 

arbejder målrettet med at 

skabe værdi og tryghed for hele 

Danmark. Med en formue på over 35 mil

liarder kroner og over 1 million medlemmer 

investerer vi i tryghed gennem: 

 

• Hovedejerskab af Tryg, hvor virksomheder  

og private kan sikre deres egen tryghed.

• TrygFonden, der arbejder for at øge  

trygheden for alle i Danmark.

• Medlemsdemokrati med bonus  

og tryghedsskabende  

initiativer. 

Det er derfor vi siger, at:

Trygheds Gruppen investerer  
i Danmarks tryghed
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Med denne strategi hejser vi fem såkaldte værdi

flag, som danner en ramme for, hvordan Trygheds

Gruppen skaber værdi i dag og fremover – for det 

danske samfund, vores medlemmer, Tryg og Tryg

hedsGruppen. Værdi kan både være “økonomisk” (fx 

investeringsafkast, medlemsbonus og medlems

aktiviteter) og “ikkeøkonomisk” (fx øget tryghed i 

samfundet, demokratisk indflydelse og at være del 

af et fællesskab).

De to øverste værdiflag (se næste side) har karakter 

af værdi, som gives tilbage til samfundet og til med

lemmerne – dvs. det som TryghedsGruppen især gør 

med hjertet, sagt i overført betydning. De to neder

ste værdiflag beskriver, hvordan midlerne genereres 

– dvs. det som TryghedsGruppen især skaber med 

hjernen. Det midterste værdiflag er bindeleddet mel

lem de fire øvrige værdiflag. Det skaber forudsæt

ningerne for værdiskabelsen med både hjertet og 

hjernen; sammenhængskraften i TryghedsGruppen. 

Det er vigtigt for os at skabe værdi inden for alle 

værdi flag, men særligt betydningsfuldt er værdi

flaget ‘Solidt forsikringsselskab’. Det skyldes, at  

hovedejerskabet af Tryg er dybt forankret i Tryg

hedsGruppens DNA og vores identitet – da vores 

medlemmer er Trygs danske kunder, ligesom vores 

formue og indtægter, såvel historisk som i dag, ho

vedsageligt stammer fra Tryg. Derfor lægger vi også 

vægt på, at Tryg har et stærkt kundefokus og er 

fremsynet, og at vi har det nødvendige finansielle 

beredskab til at understøtte Tryg i forbindelse med 

fx opkøb eller kapitaludvidelser.

For alle værdiflagene har vi sat os ambitiøse mål. 

Ambitionerne afgør, hvilke strategiske prioriteter, 

indsatser og aktiviteter der udføres. Når ambitioner

ne realiseres, bidrager de til at opnå visionen. 

Vi vil fremadrettet i hele TryghedsGruppen styrke 

vores fokus på og relation til medlemmerne, som 

udtrykt i værdiflaget ‘Styrket medlemsrelation’. Der

for vil vi i særlig grad videreudvikle vores tilgang og 

relation til medlemmerne i de kommende år. Derud

over vil vi også videreudvikle vores tilgang til at være 

hovedejer af Tryg i særlig grad i løbet af de næste år.

TryghedsGruppens  
ambitioner

TryghedsGruppen skaber værdi  

på mange måder
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De fem værdiflag Tryggere samfund

Vi bidrager til, at alle i Danmark kan tage  

ansvar for egen og andres tryghed

Vores ambitionen er at yde et mærkbart bidrag 

til, at Danmark bliver mere trygt

Vi har et værdiflag om et tryggere samfund. For os bety-

der det, at vi skaber værdi, når vi bidrager til, at alle i Dan-

mark kan tage ansvar for egen og andres tryghed, som også 

er TrygFondens mission. Vores almennyttige indsatser er 

for alle, og vi vil bidrage til, at alle i Danmark får redskaber-

ne til selv at tage ansvar og blive mere handlekraftige.

Tryggere 
samfund

Solidt  
forsikrings

selskab

Robust  
indtjening

Styrket 
medlems
 relation

Solidt forsikringsselskab

Vi understøtter et stærkt og  

fremsynet forsikringsselskab

Vores ambitionen er at være den bedst  

tænkelige hovedejer af Tryg

Vi har et værdiflag om et solidt forsikringsselskab. Vi 

skaber værdi, når vi understøtter et stærkt og fremsynet for-

sikringsselskab bedst muligt. At være den bedst tænkelige 

ejer handler for os bl.a. om at have et kapitalberedskab til 

at understøtte Tryg og bidrage med kompetencer til Trygs 

bestyrelse. Endelig tager vi rollen på os som den, der  skaber 

sammenhæng i Tryg-familien – til gavn for alle familie-

medlemmer.

Stærk sammenhængskraft

Vi har et klart og fælles forankret værdi og ledelsesgrundlag

Vi har et værdiflag om en stærk sammenhængskraft. Vi mener, vi skaber værdi, når vi har et 

stærkt og fælles forankret værdi- og ledelsesgrundlag, da det er en forudsætning for værdiskabelsen 

i de øvrige værdiflag. I værdi- og ledelsesgrundlaget ligger bl.a., at vi skal: 

1)  sikre en god arbejdsdeling mellem repræsentantskab, bestyrelse og administration, 

2)  have de rette kompetencer og adfærd til at løfte aktiviteterne i organisationen og 

3)  sikre at vores kultur understøtter de mål, vi har i repræsentantskabet, bestyrelsen og blandt 

medarbejderne i TryghedsGruppens organisation.
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Styrket medlemsrelation

Vi skaber en stærk kobling  

til medlemmerne

Vores ambitionen er at vores medlemmer føler 

sig som en del af et værdiskabende fællesskab

Vi har et værdiflag om en styrket medlemsrelation. Vi 

tror på, at vi skaber værdi, når vi skaber en stærk kobling til 

medlemmerne, som en af TryghedsGruppens målsætnin-

ger også lyder i medlemsstrategien. Det kommer bl.a. til 

udtryk gennem medlemsbonussen, muligheden for ind-

flydelse og aktiviteter i regi af medlemsstrategien. 

Robust indtjening

Vi forvalter og forrenter vores kapital

Vores ambitionen er at maksimere afkastet  

og sørge for den langsigtede holdbarhed  

af formuen

Vi har et værdiflag om robust indtjening på vores in-

vesteringer. Vi skaber værdi, når vi forvalter og forren-

ter  vores kapital, herunder også de direkte investeringer. 

Vi går efter at få det størst mulige afkast inden for vores 

etiske retningslinjer og inden for den risikoprofil, som er 

 besluttet.

Stærk  
sammenhængs  

kraft

3 delstrategier – TrygFondens strategi,  

medlemsstrategien og strategien for  

direkte investeringer er med til at danne  

rammen for TryghedsGruppens overordnede  

strategi med de fem værdiflag.
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I TryghedsGruppen har vi ni strategiske prioriteter, 

som hver især er med til at realisere ambitionen for 

et primært værdiflag, og bidrager til andre værdiflag 

mere indirekte. Det skyldes, at prioriteterne styrker 

hinanden indbyrdes, udføres og udtænkes sammen, 

og er hinandens forudsætninger.

Prioriteterne viser, hvor vi særligt vil lægge vores 

fokus de kommende år. Det betyder, at der både 

er prioriteter, der dækker over indsatser, som Tryg

hedsGruppen allerede står bag; prioriteter som vi vil 

videreudvikle; samt prioriteter med nye indsatser og 

aktiviteter, som vi vil opdyrke og udvikle for at sikre 

værdiskabelsen fremover. Prioriteternes indhold ud

dybes på de næste sider.

Ni strategiske prioriteter vil 
realisere vores ambitioner

Tryggere 

samfund

Styrket 

medlems

relation

Solidt  

forsikrings

selskab

Robust  

indtjening

Stærk sam

menhængs

kraft

A Hovedejerskab af Tryg

Alle  

prioriteter 

bidrager 

også  

indirekte til 

stærk sam

menhængs

kraft

B Samarbejde på tværs af 

Trygfamilien

C TrygFonden som førende 

 almennyttig aktør

D Medlemsaktiviteter med 

 fokus på tryghed

E Et velfungerende  

medlemsdemokrati

F En synlig og værdi 

skabende medlemsbonus

G Tilpasning af porteføljen  

af direkte investeringer

H Aktiv og etisk 

 kapitalforvaltning

I TryghedsGruppen  

– stærk og samlet

Primært bidrag

Indirekte bidrag

Prioriteter

Alle prioriteter bidrager indirekte til stærk sammenhængskraft

9 strategiske prioriteter bidrager til ét 

primært værdiflag og inddirekte til 

flere af de øvrige. Alle prioriteter  

bidrager til en stærk sammenhængskraft.

Prioriteterne styrker hinanden indbyrdes, udføres og  
udtænkes sammen, og er hinandens forudsætninger.



Strategiske prioriteter 
og indsatser
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A 

Hovedejerskab af Tryg

Ejerskabet af Tryg bedrives aktivt 

og formaliseres i en ejerskabspolitik, der 

beskriver samarbejdet og værdiskabelsen i 

relation til Tryg. Det betyder, at vi opretholder 

et kapitalberedskab til finansiel understøttelse 

af Tryg, bidrager med kompetencer til Trygs 

bestyrelse og sikrer et godt og  

værdiskabende samarbejde på tværs af 

Trygfamilien.
B

Samarbejde på tværs  

af Trygfamilien

Et samarbejde, der gavner alle i Tryg

familien, prioriteres højt, hvilket betyder 

udvikling og gennemførsel af  

familiekampagner og medlemskampagner, 

koordination af budskaber internt og 

eksternt samt samarbejde om generel 

interessevaretagelse.

 C
TrygFonden som førende 

almennyttig aktør

TrygFondens stærke arbejde fortsættes  

både med signaturprojekter, partnerskaber, 

sociale investeringer og donationer, jf.  

TrygFondens strategi og handlingsplan.  

Et højt uddelingsniveau prioriteres og det 

samme gør formidling og vidensdeling,  

bidrag til forskning og en god dialog med 

eksterne – for sammen at udvikle 

løsninger for fremtidens  

tryghed. D
Medlemsaktiviteter  

med fokus på tryghed

Medlemsaktiviteter opprioriteres og  

videreudvikles. Det betyder, at der løbende 

afprøves nye, relevante medlemsaktiviteter og 

digitale muligheder for engagement.  

Samtidig formidles TrygFondens projekter  

i endnu højere grad til medlemmerne.

 E
Et velfungerende 

medlemsdemokrati

Medlemsdemokratiet videreføres og 

videreudvikles med fokus på aktiviteterne 

omkring og mellem valghandlingerne. Der 

deltages i den offentlige debat og i netværk 

for at samle og skabe mere viden om 

medlemsdemokratier. Repræsentantskabet 

inddrages mere aktivt som  

ambassadører.

F
En synlig og værdiskabende  

medlemsbonus

Medlemsbonussen prioriteres forsat højt, 

og fastholdes for så vidt muligt i spændet  

58 %. Bonusudbetalingen bruges til at 

styrke kendskab til medlemskabet, og på den 

korte bane gøres der en særlig indsats for 

at informere de nye medlemmer fra Alka. 

Der arbejdes forsat for en mere rimelig 

beskatning af medlemsbonussen. G
Tilpasning af porteføljen  

af direkte investeringer

Der udøves fortsat aktivt ejerskab 

i forhold til de direkte investeringer, 

og principperne herfor vil indgå i en 

ejerskabspolitik. Niveauet for de  

direkte investeringer forventes tilpasset  

løbende og strategien justeres herefter  

om nødvendigt.

H
Aktiv og etisk 

kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen foretages aktivt  

med mål om et afkast, der gerne skal  

ligge over markedsniveau. Investeringer  

skal leve op til høje etiske standarder,  

som løbende opdateres i forhold til  

udviklingen i samfundet. I
TryghedsGruppen  

– stærk og samlet 

Det sikres, at alle styrkerne ved en 

medlemsbaseret struktur udnyttes ved at 

alle de tilgængelige ressourcer i de forskellige 

ledelseslag repræsentantskab, bestyrelse og 

administration bringes bedst muligt i spil. 

Det gøres via dialog om og overblik over 

arbejdsdeling således at demokratiet spiller 

optimalt sammen med en effektiv og 

fagligt funderet beslutnings 

proces.

Højere grad  

af udvikling

Højere grad  

af udvikling

Højere grad  

af udvikling
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Med denne strategi vil TryghedsGruppen stå over 

for en stor udvikling de kommende år – også i takt 

med, at omverden forandrer sig. Hvor præcis Tryg

hedsGruppen er om ti år, er ikke muligt at spå om, 

men vi har sat os nogle målbilleder for hver af  vores 

fem værdiflag. I 2029 vil TryghedsGruppen være 

kendetegnet ved …

TryghedsGruppen  
om ti år

Tryggere  

samfund

Styrket  

medlems relation

Solidt  

forsikringsselskab

Robust 

indtjening

Stærk 

sammenhængs

kraft

... at stå bag en 

kendt TrygFonden 

med stærke aktivi

teter. TrygFonden 

er førende i at 

udvikle innova

tive tiltag for at 

øge trygheden. 

Dette gøres bl.a. 

via  borgernære 

indsatser, der bi

drager til at styrke 

borgernes egne 

muligheder for at 

tage ansvar.

... at medlem

skabet er kendt og 

opleves værdifuldt 

af medlemmerne. 

Værdien skabes 

via medlemsbonus 

og stolthed over 

at stå bag Tryg

Fonden. Herudover 

er der øget dialog 

og involvering, 

hvor medlemmer 

og repræsentant

skab føler, det 

giver værdi for 

de fælles mål. 

 Medlemsbonussen 

er fortsat på 58 

% af forsikrings

præmierne.

... at ejerskabet 

af Tryg udøves 

aktivt og følger en 

ejerskabspolitik 

med hensyntagen 

til at Tryg er et 

børsnoteret sel

skab. Herudover er 

TryghedsGruppen 

den bedst mulige 

ejer ved at have 

et stærkt kapital

beredskab, bidrage 

med kompetencer 

gennem bestyrel

sesposter og drive 

en stærk sammen

hæng på tværs af 

Trygfamilien.

... at kapitalforvalt

ning giver det højst 

mulige risikojuste

rede afkast baseret 

på et højt niveau 

af etik samt fortsat 

sikrer spredning af 

risiko. De direkte 

investeringer er 

tilpasset, så der 

alene investeres i 

nye selskaber, hvis 

der opstår meget 

oplagte mulig

heder, som lever 

op til strategien  

for direkte 

 investeringer.

... at have et 

velfungerende 

medlemsdemo

krati. Dette kom

bineres med en 

klar arbejdsdeling 

mellem de for

skellige niveauer i 

beslutningsstruk

turen – således at 

demokratiet spiller 

optimalt sammen 

med en effektiv 

og fagligt funderet 

beslutningsproces.

5 værdiflag indgår i TryghedsGruppens  

overordnede strategi. De udtrykker 

vores fem måder at skabe værdi på.   

Vi skaber sammenhæng mellem det, vi gør 

med hjertet, og det, vi gør med hjernen. 



Når man som TryghedsGruppen opererer langsigtet, 

giver det mening at kigge langt frem i tid, når man 

udstikker en hovedstrategi. Det betyder dog ikke, at 

man er låst fast af sin strategi. Strategien er dyna

misk og bør revideres og tilpasses løbende, i takt 

med at omverden forandrer sig. Retningen, man 

kører i, ændres ikke – vejen dertil tilpasses de ud

viklingsmuligheder og udfordringer, der opstår i det 

omkringliggende samfund.

Derfor vil vi følge op på hovedstrategien løbende og 

tilpasse den, når der opstår behov. Bestyrelsen vil 

gå i dybden med strategien på sit årlige strategi

seminar og et bestyrelsesmøde i løbet af foråret. 

Repræsentantskabet vil blive holdt orienteret om 

fremdriften på strategien på repræsentantskabs

møderne, hvor eventuelle ændringer også vil blive 

fremlagt og skulle godkendes. I løbet af året følges 

strategiens fremdrift af TryghedsGruppens daglige 

ledelse.

Det vil primært være de strategiske prioriteter og 

dertilhørende indsatser og aktiviteter, der genbesø

ges og eventuelt revideres, hvis der er sket tilstræk

kelig store ændringer i omverdenen eller internt i 

TryghedsGruppen. Den strategiske retning (vision, 

grundfortælling, værdiflag og ambitioner) ligger fast 

for en længere årrække.

Opfølgning på strategien
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Årshjul for strategi i

NOVEMBER-JULI
Strategien drøftes primært  
i forhold til fremdrift

AUGUST-OKTOBER
Strategien vurderes, og der  
udarbejdes oplæg til justering,  
såfremt der er behov

Ordinære  
repræsen tantskabsmøde:
Gennemgang af Trygheds - 
Gruppens strategi  
for direkte investeringer

Bestyrelsesmøde:
Udvidet drøftelser af  
TryghedsGruppens strategi

Bestyrelsens  
strategiseminar:
Gennemgang af  
TryghedsGruppens  
strategi

Repræsentantskabsmøde:
Gennemgang af  TrygFondens 
strategi samt orientering 
om status og fremdrift på 
medlemsstrategien

Regionale møder efterår:
Drøftelse af medlemsstrategien
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