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I august 2011 lancerede vi vores nye forretningsstrategi, som sætter kun
den i fokus i alt, hvad vi foretager os. Strategien hjælper os med hele tiden 
at spørge os selv, hvad koblingen til kunden er? Det gælder både de med
arbejdere, der er i direkte og indirekte kontakt med vores kunder.

Som et led i vores nye forretningsstrategi har vi bl.a. valgt at igangsætte et 
omfattende kundeserviceprogram. I første fase har vi fokuseret meget på 
at kortlægge kundernes servicebehov. Dette gjorde vi ved at spørge kun
derne selv og ved at involvere de medarbejdere, som er tættest på kun
derne. Dernæst har vi iværksat en systematisk måling af vores serviceni
veau og kundernes vurdering heraf med henblik på at drive de nødvendige 
forbedringer. De første resultater er allerede på vej fx i form af bedre
tilgængelighed i vores call centre. Vi har også iværksat et projekt til for
bedring af den skriftlige kommunikation i Sverige, ligesom vi er tilgængelige 
alle ugens dage via digitale kanaler.

Ansvarlighed og forretningsstrategien
Vores strategi for ansvarlighed har et direkte link til vores forretnings
strategi. Strategien for ansvarlighed frem til 2013 har fokus på temaerne 
klima, sikkerhed og sundhed, og ambitionen er at målrette vores aktiviteter 
endnu mere mod kunderne. Det har vi bl.a. gjort ved at integrere 
ansvarlighed endnu mere i vores forretning. På sundhedsområdet tilbyder 
vi bl.a.  unikke rehabiliteringsprogrammer i Sverige og finansierer sund
hedsophold på højskoler for udviklingshæmmede i Danmark.

sikkerhed på den eksterne dagsorden
I 2011 lancerede vi Årets Refleksdag i Danmark sammen med Børne
ulykkesfonden. Frivillige medarbejdere gik på gaden i fire store byer og 
delte gratis reflekser ud til danskerne. Samtidigt har vi delt reflekser ud til 
vores kundemøder og på en række store erhvervsmesser. Ambitionen har 
været at forebygge skader i trafikken i den mørke vintertid og involvere 
kunder og potentielle kunder endnu mere i vores ansvarlighedsarbejde. 
Vi er rigtig stolte over, at kampagnen det første år nåede ca. 1,2 millioner 
danskere.

I Sverige har vi gennem årene doneret omkring 80.000 redningskranse til 
havne og strande. Men en del af redningskransene er så gamle og slidte, 
at de ikke længere vil kunne bruges til at redde liv. Derfor lancerede vi i 
forsommeren 2011 en Facebookkampagne, som opfordrede svenskerne 

2011 blev året, hvor vores kunder kom endnu højere op på  
dagsordenen inden for vores arbejde med ansvarlighed. Kunderne  
kunne for alvor mærke konsekvenserne af klimaforandringerne  
med skybruddet i København og Sydsverige – og vi fik sat sikkerhed 
markant på den eksterne dagsorden. 

AnsVArlighed helt ud til kunden
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”
til at bruge deres smartphones til at tage billeder af redningskransene. 
Efter to måneders intensiv jagt blev billeder af næsten 11.000 rednings
kranse lagt ud på Facebook. Ud af dem var ca. 300 redningskranse øde
lagte og vil blive udskiftet.

klimaforandringerne ramte os hårdt
Det historisk voldsomme skybrud, som ramte København og Sydsverige 
den 2. juli 2011, har haft enorme konsekvenser for de kunder, som blev
berørt. Vores skadeorganisation viste i den forbindelse sit værd, og hele 
organisationen har klaret udfordringerne fantastisk gennem en vedvarende 
og brændende indsats over for kunderne, da de behøvede det mest. 

Vi vil hjælpe kunderne 
Vi vil gerne fokusere yderligere på at forebygge skader og dermed undgå 
de mange ubehagelige konsekvenser, som ekstremt vejr har for vores 
kunder. I første kvartal af 2012 har vi lanceret en ny gratis SMSvarsling i 
Danmark, som alle danskere kan tilmelde sig. Desuden har vi lanceret en 
række webfilm, der viser danskerne, hvordan de kan forebygge skader 
på deres bolig ved skybrud.  Vi vil bruge disse erfaringer til lignende tiltag 
i resten af vores skandinaviske organisation.

De ekstreme vejrsituationer havde naturligvis indflydelse på årets resultat, 
men vores nordiske organisation har endnu en gang bevist, at vi kan skabe 
lønsomme resultater, når vi løfter i flok. Med vores nye strategi, og det for
nyede fokus på kunderne, er jeg overbevist om, at de positive resultater vil 
fortsætte i de kommende år.

mike holliday-Williams

CEO

Strategien for ansvarlighed 
frem til 2013 har fokus på 
temaerne klima, sikkerhed 
og sundhed, og ambitionen 
er at målrette vores aktivi
teter endnu mere mod 
kunderne.

mike holliday-Williams

CEO
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kunder, kerneforretning 
og kreAtiV kommunikAtion
Vi definerer ansvarlighed som vores arbejde med at integrere sociale og miljø
mæssige hensyn i vores forretning og i vores interaktion med vores interessenter. 

I 2011 tog vi hul på arbejdet med vores nye an
svarlighedsstrategi, som er en fortsættelse af vo
res første strategi, som vi lancerede tilbage i 2007. 
I den forbindelse begyndte vi sidste år at arbejde 
efter visionen ”Vi forsikrer en bæredygtig frem
tid” med de tre strategiske temaer: klima, sikker
hed og sundhed. Udover de strategiske temaer 
arbejder vi med en række indsatsområder: kun
der, medarbejdere, samfund, miljø og leverandø
rer. Det gør vi for at sikre, at vi favner bredt i vo
res ansvarlighedsarbejde og involverer de rigtige 
interessenter. Du kan få et overblik over vores
vision, indsatsområder og mål på side 6.

Med den nye ansvarlighedsstrategi fokuserer vi 
endnu mere på vores kunder og på at integrere 
bæredygtige løsninger i vores kerneforretning. Vi 
er også begyndt at eksperimentere med nye kre
ative måder at få kommunikeret vores budskaber 
ud eksternt, herunder film, sociale medier, kon
kurrencer, mobilløsninger osv. Det kan du læse 
mere om, når vi gennemgår vores tre strategi
ske områder fra side 12.

en bæredygtig værdikæde
Vores ambition er at integrere ansvarlighedsar
bejdet i hele vores værdikæde – fra udviklingen 

af nye produkter til den skadebehandling, vi 
tilbyder vores kunder, når skaden er sket.

Det er et arbejde, vi er i fuld gang med, og 
som vil fortsætte i de kommende år. Det er 
vejen frem, hvis vi skal skabe størst mulig værdi 
for vores interessenter og vores forretning.

forankring både lokalt og globalt
Som en del af en af verdens største forsikrings
koncerner, RSA, er vores ansvarlighedsarbejde 
også globalt forankret. Koncernens CEO, Simon 
Lee, har det overordnede ansvar for, at hele kon
cernen prioriterer og arbejder struktureret med 

Produkter & 
risikovurdering

salg & 
marketing distribution skadebehandling kundeservice

Politikker og PrinCiPPer

mÅl, rAPPortering og indsAtsomrÅder

PArtnerskAber

medArbeJderengAgement

en bæredygtig Værdikæde

Eksempelvis vores skade
stopprodukt, hvor vi fore
bygger ulykker hos trans
portvirksomheder og 
dermed reducerer både 
menneskelige og økonomi
ske omkostninger.

Eksempelvis WWF’s 
Earth Hour kampagne,
hvor vi som hovedsponsor 
var med til at få klimabud
skaberne ud via bl.a. sociale 
medier, film i Stoge og 
biografer samt stor cykel 
event i København.

Eksempelvis i Sverige 
hvor vi tilbyder de fleste 
kunder at få tilsendt deres 
policer og fakturaer online 
og dermed reducerer vores 
papirforbrug.

Eksempelvis når en
kunde får et stenslag på
sin bilrude, arbejder vores 
leverandører på i størst 
mulig udstrækning at repa
rere selve stenslaget i stedet 
for at skifte hele ruden, hvil
ket reducerer CO2udslip
pet ved skadebehandlingen.

Eksempelvis vores gratis 
SMSservice, hvor vi varsler 
vores danske kunder mod 
skybrud og storm. Dermed 
kan de nå at sikre værdifulde 
og personlige genstande
inden en eventuel over
svømmelse af kælderen.
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”I 2011 begyndte vi for alvor
at fokusere endnu mere på
vores kunder og integrere
bæredygtige løsninger i
vores kerneforretning.

Jeanette fangel løgstrup

Director Communications, 

CSR & Customer

AnsVArlige Politikker
På codan.dk/csr kan du læse mere om
politikkerne på ansvarlighedsområdet, 
som vores bestyrelse og Ceo har god-
kendt og udstukket. Politikkerne fungerer 
som overordnede retningslinjer for vores 
ansvarlighedsarbejde, herunder vores
tilgang til menneskerettigheder, miljø,
donationer og frivilligt arbejde. På sitet 
kan du også læse om vores værdier og 
forretningsprincipper, der er med til at 
styrke arbejdet med ansvarlighed i hele 
organisationen.

20112013
Øget fokus på kunder, 
kerneforretning og
kreativ kommunikation.

20072010
Stærkt fokus på
medarbejder engagement 
og interne processer.

2007
Definition af strategi.

ansvarlighed. Hele koncernen anvender et web
baseret rapporteringssystem. Fire gange årligt 
rapporterer vi på alle vores miljømål, så vi internt 
kan måle udviklingen og dermed følge op på, om 
vi er på rette vej i forhold til at opfylde målene.  
Alle øvrige data rapporteres én gang årligt i for
bindelse med koncernens og vores egen årlige 
ansvarlighedsrapport. Herudover er der også en 
lang række andre fordele ved at være en del af 
en stor, global organisation fx globale velgøren
hedsprogrammer til medarbejderne og mulighed 
for at dele erfaringer med vores søsterselskaber i 
andre lande. Gennem RSA har vi desuden været 
tilsluttet Global Compact siden 2007 – et initiativ, 
der inddrager private virksomheder i løsningen 
af de store sociale og miljømæssige udfordringer, 
som følger med globaliseringen.

læs mere om
priserne på
www.rsagroup.com

RSA awards
rsA har høstet en del
anerkendelse for sit
ansvarlighedsarbejde
i 2011.  

strategisk fokus
2007-2013
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indsAtsomrÅder 2011-2013

kunder 1. 2. 3. 4.

 mÅl  udvikle og implementere ny kunde    strategi, der 
skal indeholde øget dialog om ansvarlighed

udvikle klimavenlige kundeløsninger og kommu-
nikationsmetoder via vores interne green team

udvikle nye ansvarlige retningslinjer 
for investeringer

 udvikle en ny strategi for skadefore byggelse

stAtus  n   Som en del af vores nye forretningsstrategi 
har vi lanceret et nyt kundeprogram, hvor vi stiller 
skarpt på, hvordan vi kan forbedre vores service 
over for kunderne.

 n   I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning 
med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle 
kunder med en glasskade på boligen får tilbud om 
en miljørapport ved udskiftning af deres vinduer.

 n   Vi har etableret en intern tværfaglig projekt
gruppe, som arbejder med at udarbejde ansvarlige 
retningslinjer for investeringer.

 n   Vi arbejder løbende på at udvikle vores strategi 
for skadeforebyggelse. Vi tilbyder fx gratis SMS
varsling i Danmark og har lanceret Facebook 
kampagne med fokus på redningskranse i Sverige.

medArbeJdere 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mÅl Øge medarbejderengagement gennem udvik-
lingsprogrammer bl.a. vores global Capability 
framework, der sætter fokus på personlig 
udvikling 

 blive blandt de tre mest foretrukne 
arbejdsgivere i forsikringsbranchen

 udvikle og implementere en ny 
holistisk medarbejderpolitik samt 
øge diversiteten blandt medarbejderne 
og rummeligheden på arbejdspladsen

fortsætte med at udvikle vores sundheds-
aktiviteter for medarbejderne med det
formål at reducere sygefravær 

 engagere vores medarbejdere via en årlig
klimauge, sundhedsuge og frivillighedsuge 

  implementere nyt globalt samfunds program med 
fokus på donationer og frivilligt arbejde

stAtus  n   I 2011 øgede vi de danske medarbejderes 
engagement med 11,5 procent i forhold til 2008. 
I Sverige var dette tal 15 procent. 

 nn   En undersøgelse blandt businessstuderende 
viser, at vi i Danmark er den anden mest attraktive 
arbejdsplads i forsikringsbranchen. I Sverige kom 
vi ikke i top 100 og ved derfor ikke hvilken place
ring, vi har.

nn   I 2012 og 2013 vil vi arbejde på at udvikle 
og implementere en holistisk medarbejderpolitik. 
Antallet af kvindelige ledere er steget i Danmark 
og Sverige, mens det er faldet i Norge. 
I Danmark har vi oprettet et sælgerteam beståen
de af seniorer i alderen 6072 år. 

 nn   Fra 2010 til 2011 er antallet af sygedage faldet 
hos de danske medarbejdere. I samme periode 
er antallet af sygedage steget i Sverige og Norge.

 n   I 2011 afholdt vi klimauge, sundhedsuge 
og frivillighedsuge for medarbejderne. 

  n   Vi har bl.a. lanceret et nyt velgørenheds program, 
hvor medarbejderne i 13 måneder har mulighed 
for at blive udstationeret hos en NGO eller 
lignende.

sAmfund 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 mÅl uddele donationer til velgørenhed inden for de tre 
strategiske temaer klima, sikkerhed og sundhed 

 igangsætte medarbejderindsamlinger i 
forbindelse med naturkatastrofer 

Arbejde på at reducere antallet af  børneulykker 
via børneulykkesfondene i danmark og sverige

fortsætte vores frivillige arbejde med  
fokus på klima, sikkerhed og sundhed

dele vores viden om skadeforebyggelse 
bredt i samfundet

stAtus  n   Vi har bl.a. doneret penge til Børnecancerfonden,
Julemærkefonden og Danmarksindsamlingen.

 n  Vi har bl.a. indsamlet penge til jordskælvsofrene  
i Japan og til ofrene for tørken i  Østafrika.

n   I Danmark har Børneulykkesfonden stået bag 
flere end 10 kampagner med fokus på sikkerhed. 
Sammen arrangerer vi Årets Refleksdag, der finder 
sted, lige inden vi skifter til den mørke vintertid.

n   Ca. 600 medarbejdere har bidraget med  
frivilligt arbejde i 2011 til fordel for WWF,  
Børneulykkesfonden, Myrorna og Røde Kors.

n   Vi har oprettet særlige sider på vores hjemme
sider i Danmark og Sverige med gode råd til at 
fore bygge skader fx på boligen, i trafikken og  
på ferien. 

milJØ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mÅl blive det markedsledende forsikringsselskab  
inden for vedvarende energi og dele vores 
viden til fordel for kunderne på dette område

 lancere en ny ekstern klimaportal med gode 
råd til at forebygge skader som følge af mere 
ekstremt vejr

Øge forskningssamarbejde og kommunikation 
omkring oversvømmelser målrettet politikere, 
medier og kunder 

Arbejde på at minimere vores Co2-udslip 
herunder en ny intern klimahandlingsplan 
og en ny ansvarlig bilpolitik

fortsætte med at udvikle vores partnerskab 
med WWf med fokus på forskning, uddannelse 
og klimavenlige løsninger

udvikle partnerskaber med dong energy,  
leverandører og samarbejdspartnere for at  
reducere vores og kundernes Co2-udslip

stAtus   n   Vi er lige nu det markedsledende forsikrings
selskab inden for vedvarende energi og forsikrer 
i dag 60 procent af den installerede kapacitet på 
offshore vindmøller i hele verden.

 n   I Danmark har vi lanceret et forebyggelses  
site med gode råd til, hvordan boligejere kan 
gardere sig mod skybrud. På sitet kan man bl.a.
se fore byggelsesvideoer og tilmelde sig vores
gratis SMSvarsling. 

 n   Vi er involveret i en række projekter med
fokus på klimatilpasning – herunder et nordisk 
forskningsprojekt og projekt med den danske  
tænketank CONCITO.

  n   I 2011 har vi reduceret vores CO2udslip med 
to procent i Danmark og Sverige i forhold til 
2010.  Vi har desuden lanceret en ny, miljøvenlig 
firmabilpolitik i Danmark.

 n   I 2011 har vi udviklet vores partnerskab med 
WWF til også at omfatte sponsering af Earth 
Hour i Danmark og Sverige. Herudover samarbej
der vi bl.a. om udvikling af klimavenlige forsikrings
løsninger til vores kunder. 

  n  I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning 
med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle 
kunder med en glasskade på boligen får tilbud om 
en miljørapport ved udskiftning af deres vinduer.

leVerAndØrer 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mÅl implementere Code of Conduct for 
leverandører og samarbejdspartnere

  indgå i dialog om ansvarlighed med vores  
største leverandører

 i samarbejde med leverandører skal vi i udbud 
og forhandlinger arbejde på at identificere 
klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske  
miljøpåvirkningen og Co2-udslippet

identificere nye bæredygtige metoder 
til skadebehandling i samarbejde med  
leverandører

stAtus  n   I slutningen af 2011 var vores Code of Conduct 
til leverandører implementeret i 55 procent af  
vores samlede indkøb.

n   Vi har en aktiv dialog med mange leverandører 
for at reducere ressourceforbruget og miljøpåvirk
ningen. Denne dialog er blevet mere omfattende i 
2011, og vi ønsker fortsat at øge indsatsen.

n   I 2012 og 2013 vil vi arbejde på at identifice
re klimavenlige løsninger i udbud og forhandlin
ger med leverandører.  I 2011 har vi haft fokus på 
at implementere Code of Conduct i vores aftaler 
med leverandørerne. 

  n   I 2011 har vi fx samarbejdet med leverandører 
om at reparere glasskader på biler i stedet for at 
skifte hele ruden. Det har betydet en reduktion i 
CO2udslippet med mere end 1.000 ton.

strAtegiske mÅl 1. 2. 3. 4. 5. 6.

med indsats områderne har vi opstillet seks strategiske mål. inden 2013 vil vi:

mÅl  udvikle mindst tre nye bæredygtige 
produkter til vores kunder

forbedre vores omdømme i forhold til samfunds-
ansvar til 59 i sverige (fra 57 i 2009) og 57 i  
danmark (fra 54 i 2009) i reputation institutes 
omdømmeanalyse

Være blandt de tre foretrukne arbejdspladser  
inden for forsikringsbranchen i norden

deltage i frivilligt arbejde med mindst 
1.500 medarbejdere

reducere vores Co2-udslip med fem 
procent fra 2010-2013

   indgå i dialog med vores største leverandører
og sikre, at alle leverandører har underskrevet 
vores Code of Conduct

stAtus  n   I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning 
med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle 
kunder med en glasskade på boligen får tilbud om 
en miljø rapport ved udskiftning af deres vinduer.

n   Analyser fra foråret 2011 illustrerede, at vi 
fortsat kan gøre meget mere for at ændre på 
vores omdømme i forhold til samfunds ansvar. 
Det samlede indeks blev 57 i Sverige og 50 i
Danmark.

nn   En undersøgelse blandt businessstu
derende viser, at vi i Danmark er den anden 
mest attraktive arbejdsplads i forsikringsbran
chen. I Sverige kom vi ikke i top 100 og ved 
derfor ikke hvilken placering, vi har. I 2011 
viste vores medarbejdertilfredshedsmåling, 
at et stigende antal medarbejdere vil anbefale 
virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

  n   I 2011 deltog ca. 600 medarbejdere i 
frivilligt arbejde.

  n   I 2011 reducerede vi vores CO2udslip med to 
procent i Danmark og Sverige i forhold til 2010.

   n   I slutningen af 2011 var vores Code of 
Conduct til leverandører implementeret i 
55 procent af vores samlede indkøb.

indsAtsomrÅder, mÅl og stAtus
I 2011 har vi arbejdet med vores indsatsområder, som skal være implementeret senest i 2013. 
Der er en række områder, hvor vi allerede er nået langt, men der er også områder, hvor vi fortsat 
har et stykke arbejde foran os. Her kan du få en status på vores indsatsområder og strategiske mål.
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indsAtsomrÅder 2011-2013

kunder 1. 2. 3. 4.

 mÅl  udvikle og implementere ny kunde    strategi, der 
skal indeholde øget dialog om ansvarlighed

udvikle klimavenlige kundeløsninger og kommu-
nikationsmetoder via vores interne green team

udvikle nye ansvarlige retningslinjer 
for investeringer

 udvikle en ny strategi for skadefore byggelse

stAtus  n   Som en del af vores nye forretningsstrategi 
har vi lanceret et nyt kundeprogram, hvor vi stiller 
skarpt på, hvordan vi kan forbedre vores service 
over for kunderne.

 n   I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning 
med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle 
kunder med en glasskade på boligen får tilbud om 
en miljørapport ved udskiftning af deres vinduer.

 n   Vi har etableret en intern tværfaglig projekt
gruppe, som arbejder med at udarbejde ansvarlige 
retningslinjer for investeringer.

 n   Vi arbejder løbende på at udvikle vores strategi 
for skadeforebyggelse. Vi tilbyder fx gratis SMS
varsling i Danmark og har lanceret Facebook 
kampagne med fokus på redningskranse i Sverige.

medArbeJdere 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mÅl Øge medarbejderengagement gennem udvik-
lingsprogrammer bl.a. vores global Capability 
framework, der sætter fokus på personlig 
udvikling 

 blive blandt de tre mest foretrukne 
arbejdsgivere i forsikringsbranchen

 udvikle og implementere en ny 
holistisk medarbejderpolitik samt 
øge diversiteten blandt medarbejderne 
og rummeligheden på arbejdspladsen

fortsætte med at udvikle vores sundheds-
aktiviteter for medarbejderne med det
formål at reducere sygefravær 

 engagere vores medarbejdere via en årlig
klimauge, sundhedsuge og frivillighedsuge 

  implementere nyt globalt samfunds program med 
fokus på donationer og frivilligt arbejde

stAtus  n   I 2011 øgede vi de danske medarbejderes 
engagement med 11,5 procent i forhold til 2008. 
I Sverige var dette tal 15 procent. 

 nn   En undersøgelse blandt businessstuderende 
viser, at vi i Danmark er den anden mest attraktive 
arbejdsplads i forsikringsbranchen. I Sverige kom 
vi ikke i top 100 og ved derfor ikke hvilken place
ring, vi har.

nn   I 2012 og 2013 vil vi arbejde på at udvikle 
og implementere en holistisk medarbejderpolitik. 
Antallet af kvindelige ledere er steget i Danmark 
og Sverige, mens det er faldet i Norge. 
I Danmark har vi oprettet et sælgerteam beståen
de af seniorer i alderen 6072 år. 

 nn   Fra 2010 til 2011 er antallet af sygedage faldet 
hos de danske medarbejdere. I samme periode 
er antallet af sygedage steget i Sverige og Norge.

 n   I 2011 afholdt vi klimauge, sundhedsuge 
og frivillighedsuge for medarbejderne. 

  n   Vi har bl.a. lanceret et nyt velgørenheds program, 
hvor medarbejderne i 13 måneder har mulighed 
for at blive udstationeret hos en NGO eller 
lignende.

sAmfund 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 mÅl uddele donationer til velgørenhed inden for de tre 
strategiske temaer klima, sikkerhed og sundhed 

 igangsætte medarbejderindsamlinger i 
forbindelse med naturkatastrofer 

Arbejde på at reducere antallet af  børneulykker 
via børneulykkesfondene i danmark og sverige

fortsætte vores frivillige arbejde med  
fokus på klima, sikkerhed og sundhed

dele vores viden om skadeforebyggelse 
bredt i samfundet

stAtus  n   Vi har bl.a. doneret penge til Børnecancerfonden,
Julemærkefonden og Danmarksindsamlingen.

 n  Vi har bl.a. indsamlet penge til jordskælvsofrene  
i Japan og til ofrene for tørken i  Østafrika.

n   I Danmark har Børneulykkesfonden stået bag 
flere end 10 kampagner med fokus på sikkerhed. 
Sammen arrangerer vi Årets Refleksdag, der finder 
sted, lige inden vi skifter til den mørke vintertid.

n   Ca. 600 medarbejdere har bidraget med  
frivilligt arbejde i 2011 til fordel for WWF,  
Børneulykkesfonden, Myrorna og Røde Kors.

n   Vi har oprettet særlige sider på vores hjemme
sider i Danmark og Sverige med gode råd til at 
fore bygge skader fx på boligen, i trafikken og  
på ferien. 

milJØ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mÅl blive det markedsledende forsikringsselskab  
inden for vedvarende energi og dele vores 
viden til fordel for kunderne på dette område

 lancere en ny ekstern klimaportal med gode 
råd til at forebygge skader som følge af mere 
ekstremt vejr

Øge forskningssamarbejde og kommunikation 
omkring oversvømmelser målrettet politikere, 
medier og kunder 

Arbejde på at minimere vores Co2-udslip 
herunder en ny intern klimahandlingsplan 
og en ny ansvarlig bilpolitik

fortsætte med at udvikle vores partnerskab 
med WWf med fokus på forskning, uddannelse 
og klimavenlige løsninger

udvikle partnerskaber med dong energy,  
leverandører og samarbejdspartnere for at  
reducere vores og kundernes Co2-udslip

stAtus   n   Vi er lige nu det markedsledende forsikrings
selskab inden for vedvarende energi og forsikrer 
i dag 60 procent af den installerede kapacitet på 
offshore vindmøller i hele verden.

 n   I Danmark har vi lanceret et forebyggelses  
site med gode råd til, hvordan boligejere kan 
gardere sig mod skybrud. På sitet kan man bl.a.
se fore byggelsesvideoer og tilmelde sig vores
gratis SMSvarsling. 

 n   Vi er involveret i en række projekter med
fokus på klimatilpasning – herunder et nordisk 
forskningsprojekt og projekt med den danske  
tænketank CONCITO.

  n   I 2011 har vi reduceret vores CO2udslip med 
to procent i Danmark og Sverige i forhold til 
2010.  Vi har desuden lanceret en ny, miljøvenlig 
firmabilpolitik i Danmark.

 n   I 2011 har vi udviklet vores partnerskab med 
WWF til også at omfatte sponsering af Earth 
Hour i Danmark og Sverige. Herudover samarbej
der vi bl.a. om udvikling af klimavenlige forsikrings
løsninger til vores kunder. 

  n  I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning 
med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle 
kunder med en glasskade på boligen får tilbud om 
en miljørapport ved udskiftning af deres vinduer.

leVerAndØrer 1. 2. 3. 4. 5. 6.

mÅl implementere Code of Conduct for 
leverandører og samarbejdspartnere

  indgå i dialog om ansvarlighed med vores  
største leverandører

 i samarbejde med leverandører skal vi i udbud 
og forhandlinger arbejde på at identificere 
klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske  
miljøpåvirkningen og Co2-udslippet

identificere nye bæredygtige metoder 
til skadebehandling i samarbejde med  
leverandører

stAtus  n   I slutningen af 2011 var vores Code of Conduct 
til leverandører implementeret i 55 procent af  
vores samlede indkøb.

n   Vi har en aktiv dialog med mange leverandører 
for at reducere ressourceforbruget og miljøpåvirk
ningen. Denne dialog er blevet mere omfattende i 
2011, og vi ønsker fortsat at øge indsatsen.

n   I 2012 og 2013 vil vi arbejde på at identifice
re klimavenlige løsninger i udbud og forhandlin
ger med leverandører.  I 2011 har vi haft fokus på 
at implementere Code of Conduct i vores aftaler 
med leverandørerne. 

  n   I 2011 har vi fx samarbejdet med leverandører 
om at reparere glasskader på biler i stedet for at 
skifte hele ruden. Det har betydet en reduktion i 
CO2udslippet med mere end 1.000 ton.

strAtegiske mÅl 1. 2. 3. 4. 5. 6.

med indsats områderne har vi opstillet seks strategiske mål. inden 2013 vil vi:

mÅl  udvikle mindst tre nye bæredygtige 
produkter til vores kunder

forbedre vores omdømme i forhold til samfunds-
ansvar til 59 i sverige (fra 57 i 2009) og 57 i  
danmark (fra 54 i 2009) i reputation institutes 
omdømmeanalyse

Være blandt de tre foretrukne arbejdspladser  
inden for forsikringsbranchen i norden

deltage i frivilligt arbejde med mindst 
1.500 medarbejdere

reducere vores Co2-udslip med fem 
procent fra 2010-2013

   indgå i dialog med vores største leverandører
og sikre, at alle leverandører har underskrevet 
vores Code of Conduct

stAtus  n   I 2011 lancerede vi en ny bæredygtig løsning 
med Glarmestrenes Døgnvagt i Danmark. Alle 
kunder med en glasskade på boligen får tilbud om 
en miljø rapport ved udskiftning af deres vinduer.

n   Analyser fra foråret 2011 illustrerede, at vi 
fortsat kan gøre meget mere for at ændre på 
vores omdømme i forhold til samfunds ansvar. 
Det samlede indeks blev 57 i Sverige og 50 i
Danmark.

nn   En undersøgelse blandt businessstu
derende viser, at vi i Danmark er den anden 
mest attraktive arbejdsplads i forsikringsbran
chen. I Sverige kom vi ikke i top 100 og ved 
derfor ikke hvilken placering, vi har. I 2011 
viste vores medarbejdertilfredshedsmåling, 
at et stigende antal medarbejdere vil anbefale 
virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

  n   I 2011 deltog ca. 600 medarbejdere i 
frivilligt arbejde.

  n   I 2011 reducerede vi vores CO2udslip med to 
procent i Danmark og Sverige i forhold til 2010.

   n   I slutningen af 2011 var vores Code of 
Conduct til leverandører implementeret i 
55 procent af vores samlede indkøb.

sundhedsikkerhed

klimA

Vi forsikrer en  
bæredygtig 

fremtid

FarVEKOdEr:   n  PÅ rette VeJ       n  mAngler et stykke endnu

Vision
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10 highlights frA 2011

3 procent stigning
i medarbejder engagementet
i forhold til 2010.

 Over 300 rednings-
kranse vil blive udskif-
tet i de svenske havne på 
baggrund af facebook-
kampagne.

Over 250 medarbejdere 
deler næsten 100.000
gratis reflekser ud til Årets 
refleksdag i danmark og i 
en række byer i sverige.

234.000 svenskere 
downloader vores nye 
første hjælpsapplikation til 
smartphones efter den
lanceres i danmark og 
sverige.

Flere end 10 kampagner 
med fokus på sikkerhed 
i børnehøjde lanceres af 
børneulykkesfonden i
danmark.
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 3 temauger med fokus 
på klima, sundhed og frivil-
ligt arbejde engagerer vo-
res medarbejdere i ansvar-
lighedsarbejdet.

62 danske kommuner
slukkede lyset under
earth hour, som vi var 
hovedsponsor for i 
danmark. 

55 procent af vores sam-
lede indkøb er omfattet af 
vores Code of Conduct.

600 medarbejdere  
gennemfører  
frivilligt arbejde.

 0 kr. koster det vores
danske kunder med
glasskader på deres  
bolig at få gennemført
et gratis vinduestjek og 
få en miljørapport via
glarmesterens døgnvagt.
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Vores interessenter
og Prioriteringer

Vi oplever gang på gang, at det er igennem sta
keholder management og partnerskaber, at vi 
skaber de største resultater med vores ansvar
lighedsarbejde. Derfor arbejder vi på at styrke 
forholdet til vores partnere og interessenter ved 
at indgå i projekter, som skaber værdi for vores 
forretning, samarbejdspartnere, kunder og sam
fundet.

I dialogen med vores interessenter prioriterer vi 
dem, som har størst indflydelse på og gavn af vo
res ansvarlighedsarbejde. I 2011 har særligt kun
der, leverandører og NGO’er spillet en betydelig 
rolle, men også medarbejdere og samfundet har 
helt naturligt været medvirkende til, at vi er godt 
på vej til at nå vores mål. 

kunder
Med vores nye forretningsstrategi fik vi for alvor 
sat fokus på kunderne i 2011. Strategien har fo
kus på, at alt hvad vi gør er med kunden i cen
trum. I forbindelse med strategien har vi søsat en 
lang række strategiske initiativer, bl.a. et omfatten
de program, der skal gøre os i stand til hele tiden 
at måle kundernes forventninger og sørge for at 
leve op til dem. Men det er ikke nyt for os at måle 
kundernes tilfredshed. Det gør vi hele tiden, og de 
samlede tal for Danmark i 2011 viste et meget til
fredsstillende resultat på 86 procent på erhvervs
kunder og 83 procent på privatkunder. 

medarbejdere
Vi gennemfører årlige tilfredsheds– og engage
mentsmålinger blandt medarbejderne, hvor de 
kan give deres syn på arbejdspladsen. Medarbej
derne har også mulighed for at give deres me
ning til kende over for ledelsen ved at deltage 
aktivt i de faglige organisationer, samarbejdsud
valg og tage kontakt til bestyrelsens medarbej
derrepræsentanter.

brancheforeninger
Vi er en aktiv del af vores brancheorganisationer 
Forsikring & Pension i Danmark og Svensk För
säkring i Sverige. 

leverandører
Vores Code of Conduct, som blev udarbejdet 
i slutningen af 2010, var pr. 31. december 2011 
implementeret i mere end 55 procent af vores 
samlede indkøb, og det øges i takt med genfor
handlinger og udbud. Alle nye kontrakter skal in
deholde Code of Conduct, og vi har en god dia
log med både nuværende og nye leverandører. 
Vores Code of Conduct stiller krav til alle vores 
leverandører i forhold til bl.a. klima og menne
skerettigheder. 

ngo’er
Vi har tætte partnerskaber med en række 
NGO’er og interesseorganisationer, som har 
stor værdi for vores ansvarlighedsarbejde. I 2011 
arbejdede vi bl.a. sammen med WWF Verdens
naturfonden om Earth Hour i både Danmark og 
Sverige og med Børneulykkesfonden i Danmark 
om Årets Refleksdag. I Norge har vi et partner
skab med Norsk Luftambulance, og i Sverige har 
vi tætte relationer til bl.a. Røde Kors og Skolpo
lisen. Via vores strategiske partnere som bl.a. Æl
dre Sagen og Landsforeningen LEV (landsfor
eningen for udviklingshæmmede) i Danmark 
arbejder vi sammen om at tilbyde forsikringer til 
foreningernes medlemmer, og vi sponserer en 
lang række ansvarlige arrangementer og projek
ter fx bilkurser for ældre bilister. 

samfund
Vi ønsker at være en aktiv del af samfundet og 
deltager i en lang række aktiviteter som for ek
sempel forskningsprojekter og frivilligt arbejde. 
Vi samarbejder med Miljøforvaltningen i Stock

holm og deltager i nordiske forskningsprojekter 
via NordForsk – et organ under Nordisk 
Ministerråd.

Hvert år støtter vi også velgørende formål 
gennem Codan Fonden. I 2011 støttede fonden 
bl.a. organisationer som Børns Vilkår og Børn og 
Unge i Voldsramte Familier.

Politikere
Vi støtter ikke politiske partier, men vi deltager i 
politiske diskussioner, som har relevans for vores 
forretning. Eksempelvis blev vi i 2011 en del af 
en følgegruppe om klimatilpasning i den grønne 
tænketank CONCITO i Danmark .  Vi deltager 
også på Almedalsveckan, som er Sveriges stør
ste politiske mødeplads, hvor vi bl.a. har afholdt 
seminar og deltaget som gæstetalere på andre 
seminarer. I marts 2011 var vi desuden vært for 
en konference om klimatilpasning i samarbejde 
med Københavns Kommune. 

investorer
Vi investerer primært i nordiske stats og real
kreditobligationer. Vores investeringer i aktier og 
virksomhedsobligationer udgør en mindre del af 
den samlede investeringsportefølje. Bliver vi be
kendt med, at vi har investeringer i et selskab, vi 
af etiske årsager ikke ønsker at have investerin
ger i, vil vi igangsætte en dialog med selskabet, di
rekte eller via vores forvalter, med det formål at 
få selskabet til at ændre adfærd eller frasælge in
vesteringen.
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Indflydelse på
interessenter

Transparente forsikringsløsninger 

Naturkatastrofer

God selskabsledelse
Forretningsetik

Kriminalitet

Investeringer

Dyrevelværd
Fattigdom

Uddannelse
Arbejdsløshed

Energisikkerhed 
Lovændringer

Indflydelse på Codans forretning

Trafiksikkerhed
Børneulykker

Klimaforandringer
Sundhed
Leverandører
Miljø

Korruption

Kunder
Medarbejdere

   

Væsentligheds- og Prioriteringsmodel

Væsentlighed og Prioritering
I 2010 gennemførte vi en lang række interviews 
med flere af vores store kunder, forskere, eksper
ter og de samfundsaktører, som vi samarbejder
med. Vi gennemførte også en medarbejderun
dersøgelse, hvor alle kunne komme med input til 
deres syn på virksomhedens ansvarlighedsarbej
de og afholdt dialogmøder med udvalgte nøgle
personer i hele organisationen. Endelig spurgte vi 
over 3.000 kunder og potentielle kunder inden 
for både privat og erhvervssegmentet om deres 
holdning til, hvilke samfundsmæssige udfordrin
ger vi, som forsikringsselskab, bør være med til at 
løse. Vi kører ikke den omfattende undersøgel
se hvert år, men i starten af 2012 gennemførte vi 
en række interne CSRanalyser blandt alle med
arbejdere for at sikre, at vores strategiske temaer 
fortsat er relevante for vores forretning. 

 Vores interessenter mener, at det hovedsageligt 
er udfordringer inden for trafiksikkerhed, bør
neulykker, klimaforandringer og sundhed, som 
vi bør bidrage til at løse. På den baggrund har vi 
identificeret tre strategiske temaer, som dækker 
disse områder: klima, sikkerhed og sundhed. 
Fattigdom, uddannelse, dyrevelfærd og arbejds
løshed har mindst indflydelse på vores forret
ning, og vores interessenter vurderer heller ikke, 
at disse områder har stor indflydelse. Derfor er 
de ikke inkluderet i vores strategi. 

På de næste sider vil vi gennemgå vores tre stra
tegiske temaer. Vi vil vise aktiviteter og initiati
ver fra 2011 men også fra 2012 for at vise, hvor 
vi er på vej hen.

NGO’er

Kunder

Leverandører Medarbejdere

BrancheforeningerInvestorer

Samfund Politikere
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forsikring af vindmøller
Som et særligt indsatsområde i vores strategi vil 
vi være det markedsledende forsikringsselskab 
inden for vedvarende energi. Vi har været med 
på forsikringsmarkedet inden for vindmøller si
den begyndelsen af 1980'erne. Det betyder, at 
vi i dag besidder en unik kompetence, der er ef
terspurgt globalt. Vi forsikrer i dag 60 procent af 
den installerede kapacitet på offshore vindmøl
ler i hele verden. På den måde spiller vi en rolle i 
den nødvendige omstilling fra fossile brændstof
fer til vedvarende energi. 

kreativ kommunikation
Da vi i 2011 var hovedsponsor på Earth Hour, 
var det første gang, at vi aktivt deltog i kampag
neplanlægningen med bl.a. Facebookkampagne, 

plakater, PR og gratis koncert på Rådhuspladsen 
i København. Med kampagnen i 2012 har vi ta
get skridtet videre og bl.a. lanceret kampagne
film i Stoge og biografer.

online kontakt med kunderne
Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan identi
ficere nye bæredygtige metoder til at formid
le og distribuere vores forsikringsprodukter til 
kunderne. I Sverige tilbyder vi de fleste af vores 
kunder at få tilsendt deres policer og fakturaer 
online, og fremadrettet vil lignende initiativer bli
ve rullet ud i Danmark. 

skadebehandling
Når vi hjælper vores kunder med at udbedre 
deres skader, gør vi det med størst mulig om

klimA 

Skadesudbetalinger pga. 
kraftig regn i Danmark 
i perioden 1. juni til 15. 
september (både privat 
og erhverv)* (DKK)

*) Tal fra Forsikring & Pension   
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Udfordringen
Skybrud, orkaner, snestorme, ekstrem kulde og tøbrud er blot nogle af de alvorlige 
konsekvenser, som klimaforandringerne kan have for vores samfund. Ekstreme vejr
situationer er kommet for at blive, og det betyder en stigning i antallet af vejrrelaterede 
skader hos vores kunder både i privat og erhvervssegmentet. Skybruddet i København 
og Sydsverige i juli 2011 var for eksempel det værste i over 55 år. Derfor vil vi vise, hvor
dan vi arbejder med at integrere klimahensyn i vores værdikæde, så vi på både kort og 
lang sigt kan bidrage til kampen mod klimaforandringerne.
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Produkter & 
risikovurdering

salg & 
marketing distribution skadebehandling kundeservice

mål 2013
•	 Blive	det	markedsledende	forsik-

ringsselskab inden for vedvarende 
energi og dele vores viden til for-
del for kunderne i denne sektor

•	 Lancere	en	ny	ekstern	klimaportal	
med gode råd til at forebygge 
skader efter ekstremt vejr

•	 Arbejde	på	at	minimere	vores	
Co2-udslip her under udvikle en 
ny intern klimahandlingsplan og en 
ny ansvarlig bilpolitik

•	 Fortsætte	med	at	udvikle	vores	
partnerskab med WWf  Verdens-
naturfonden med fokus på forsk-
ning, uddannelse og bæredygtige 
løsninger

•	 Udvikle	partnerskaber	med	
dong energy, leverandører 
og samarbejdspartnere for at 
reducere vores og kundernes 
Co2-udslip

•	 Arbejde	på	at	identificere	klima-
venlige tilbud og løsninger for at 
mindske miljøpåvirkningen og 
Co2-udslippet i udbud og for-
handlinger og i samarbejde med 
leverandører

tanke for miljøet og klimaet. Det stiller krav til 
os, men ikke mindst også til vores leverandører, 
som er i direkte dialog med vores kunder, fx når 
et stenslag i bilruden skal repareres. I 2011 har 
vi bl.a. fokuseret på følgende klimavenlige tiltag 
på leverandørområdet: 
•	 Vi	tilbyder	vores	privatkunder	i	Danmark	en	

gratis miljørapport, hvis de skal have repare
ret en glasskade på et vindue i boligen. Rap
porten, som laves af en af vores leverandører, 
viser, hvor meget energi de kan spare, hvis de 
udskifter alle deres vinduer med energiruder. 

•	 Vi	stiller	krav	til	vores	leverandører	om	at	
forsøge at anvende brugte reservedele ved 
reparation af bilskader. De førende værkste
der lykkedes med at finde og bruge genan
vendelige dele i 20 procent af tilfældene. Det 
betyder en mindre miljøpåvirkning.

•	 Vi	stiller	krav	til	vores	leverandører	i	bygge
branchen om at udfase farlige kemikalier i 
fx maling og lim. I Sverige accepterer vi kun 
materialer, som er registreret i Basta syste
met over ufarlige materialer. I Danmark stil
ler vi lignendene krav med udgangspunkt i 
REACHordningen og dansk lovgivning. 

•	 Når	en	kunde	får	et	stenslag	på	sin	bilrude,	
arbejder vores leverandører på i størst mu
lig udstrækning at reparere selve stenslaget i 
stedet for at skifte hele ruden. En del af vores 
leverandører i Sverige tilbyder udlån af miljø
venlige biler og elcykler i reparationstiden. 

forebyggelse af klimaskader 
At forebygge skader som følge af klimaforan
dringerne og de ekstreme vejrsituationer er af
gørende for vores forretning og vores kunder. 
Derfor er vi gået aktivt ind i arbejdet med klima
tilpasning og har et tæt samarbejde med kom
muner i de udsatte områder. Det er vigtigt, at vi 
ikke blot bruger vores ressourcer på at udbedre 
skaderne – men også sørger for på tværs af sek
torer at tænke i forebyggelse og i den nødven
dige tilpasning af infrastruktur mv. Derfor gik vi i 
starten af 2012 sammen med den grønne tæn
ketank CONCITO i Danmark for at give vores 
bidrag til at forebygge de klimarelaterede ska
der, vi kan møde i fremtiden.  I Sverige deltager 
vi i et stort anlagt forskningsprojekt om kort
lægning af tendenser og udvikling i Østersøen.

I 2012 sætter vi endnu mere fokus på forebyg
gelse af skader fra ekstreme vejrsituationer. I 
første kvartal af 2012 lancerede vi en SMSser
vice til vores danske kunder og andre interes
serede, hvor de har mulighed for gratis at mod
tage varsel om ekstremt vejr på SMS. På den 
måde kan de nå at tage de nødvendige for
holdsregler på deres bolig. 

en bæredygtig Værdikæde
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klimA 

CaSE: Ved at reparere stenslag og andre 
glasskader på biler i stedet for at skifte hele 
ruden har vi i samarbejde med vores leveran-
dører reduceret Co2-udslippet med mere 
end 1000 ton. 

En af de mest forekommende forsikringsska
der er glasskader og stenslag på biler. Antallet af 
skader løber hvert år op i ca. 100.000, og det 
er en energikrævende proces at udskifte vin
duer pga. produktion, transport og montering. 
Derfor arbejder vi tæt sammen med vores le
verandører for at reducere den negative klima
påvirkning. 

I Sverige nåede vi i 2011 en reparationsgrad på 
32 procent – en fremgang i forhold til året før, 
hvor tallet var 27 procent. Mikael Hedström, 
som er Strategic Sourcing & SRM Manager for
klarer :

”Den hårde vinter i starten af 2011 betød, at 
der var flere skader på bilruder generelt pga. 
hård frost. Det gjorde det sværere at reparere 
skaderne i stedet for at skifte hele ruden, men 
vi er tilfredse med, hvor langt vi er kommet. Det 
beviser, at det tætte samarbejde med vores le
verandører er en oplagt måde at skabe konkre
te resultater inden for klimaet.”

Den høje reparationsgrad i Sverige har bety
det en reducering af CO2udslippet på 875 ton 
og en reducering af affaldsmængden på 347 ton. 
På nordisk plan har vi reduceret CO2udslip

pet med mere end 1000 ton. Udover de klima
fordele som det medfører, er det også en fordel 
for kunden, fordi det går væsentligt hurtigere og 
omkostningerne er lavere. 

klimavenlige biler og el-lånecykler
Vi har et tæt samarbejde med tre store leveran
dører inden for reparation af glasskader. En af 
dem er svenske Ryds Glas, som tilbyder lånebil 
eller ellånecykel under reparationstiden. Over 
halvdelen af deres bilpark består i dag af klima
venlige biler.

”Vi ser det som en god indsats for klimaet at 
lade kunderne prøve vores klimavenlige biler, 
men også vores ellånecykler er meget populæ
re hos kunderne,” fortæller Jerry Lundh, som er 
Miljø og kvalitetsudvikler hos Ryds Glas.

reduceret energiforbrug
Hos CarGlass, som er en af de andre store le
verandører på området, har de også fokus på 
klimaet, og de arbejder bl.a. med at reducere 
deres energiforbrug i reparationerne. Et af initi
ativerne er bl.a. at reducere energiforbruget ved 
at sætte timer på de trykluftkompressorer, som 
man bruger til at reparere skaderne og øge an
tallet af lækagekontroller.

Alle de leverandører, som udbedrer glas 
skader, har gennem ISOcertificering forbedret  
arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, reduce
ret brugen af kemikalier markant og sat fokus 
på affaldshåndtering.

stenslAg med klimAfordele

sÅ meget sPArer Vi
der findes to klimamæssige forde-
le ved at reparere glasruden i stedet 
for at udskifte hele ruden.

Co2 udsliP
det samlede Co2-udslip når en 
rude udskiftes er 39,1 kg Co2 inkl. 
produktion, transport og montering. 
Ved reparation af et stenslag i stedet 
for at udskifte hele ruden er Co2-
udslippet kun en tiendedel svarende 
til ca. 4 kg. Co2. 

AffAld
Ved udskiftning af en bilrude genere-
res ca. 13,9 kg. affald. en reparation 
genererer kun 0,002 kg. affald.

Kilde: Belron & KPMG risk and 
sustainability study 2008
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CaSE: Vores strategiske partnerskab med 
WWf Verdensnaturfonden har med sine tre 
år på bagen vist, hvor stor en forskel et godt 
partnerskab kan gøre i arbejdet med at be-
grænse klimaforandringerne.

Siden klimatopmødet i København i 2009 har 
WWF Verdensnaturfonden og vores moder
selskab RSA haft et globalt strategisk partner
skab, som også er implementeret lokalt i Dan
mark og Sverige. 

I Sverige har vi bl.a. været hovedsponsor på Cli
mate Solvers, som støtter udviklingen af innovati
ve klimaløsninger og årligt anerkender fem klima
iværksættere på en stor konference. Vi har også 
opstartet et samarbejde omkring et børne og 
ungeprojekt i forbindelse med Earth Hour, hvor 
vi bl.a. sætter fokus på dialog om klimaforandrin
ger i familier. Endelig deltager vi i et stort anlagt 
forskningsprojekt om kortlægning af tendenser 
og udvikling i Østersøen.

I Danmark sidder WWF bl.a. med i vores inter
ne Green Team, som udvikler bæredygtige pro
dukter, og vi har siden 2011 været hovedspon
sor på det årligt tilbagevendende Earth Hour 
arrangementet, hvor flere hundredetusinde 
danskere slukker lyset i en time.

mere end et samarbejde
Partnerskabet er en måde, hvorpå vi kan gøre 
kunderne og samfundet mere opmærksomme 
på de alvorlige konsekvenser, klimaforandringer
ne fører med sig, bl.a. ekstreme vejrsituationer. 
WWF ser også store fordele i samarbejdet. 
”Codan kan være med til at bringe vores klima

budskab ned i øjenhøjde. Det står i dag klart for 
langt de fleste, at kampen for klimaet ikke ”blot” 
er en ideologi, men at det er en situation, som 
verdenssamfundet må forholde sig til. Klimapro
blematikken er dog stadig meget abstrakt 
for den menige dansker, og her kan Codan 
bringe det ned i øjenhøjde fx.med følgerne af 
skybruddet i København i juli 2011,” forklarer 
Gitte Seeberg, der er Generalsekretær hos 
WWF i Danmark.

folkelig kampagne
I forbindelse med Earth Hour 2012 lancerede
vi sammen med WWF en kampagnefilm, der 
blev vist i Stoge og biografer i hele landet, og 
det var med til at gøre kampagnen mere synlig. 
Gitte Seeberg siger :

”Gennem samarbejdet omkring Earth Hour 
er Codan med til at støtte en af vores stør
ste folkelige kampagner. Her har vi mulighed for 
at nå bredt ud og gøre opmærksom på, at der 
fortsat er brug for seriøs handling for at forhin
dre de værste følger af klimaforandringerne.”

Under Earth Hour kampagnen lancerede vi 
også en række skybrudsfilm med gode råd til, 
hvordan danskerne kan sikre deres bolig og en 
gratis SMSservice, som alle danskere kan til
melde sig, hvis de ønsker at blive varslet mod 
storm, orkan eller skybrud.

klimAkAmP i ØJenhØJde fortsAt fokus PÅ Co2

i 2011 fik vi i sverige for alvor gang i 
Co2 arbejdet. På vores hovedkontor 
startede vi arbejdet med at opnå 
et green building Certificate. de før-
ste tiltag i 2011 indebar forbedret tids-
styring af energiforbruget, så vi fx nu 
skruer ned for varmen om natten og
i weekenden. det har resulteret i en 
reduktion af varmeforbruget på 36  
procent. samlet set har vi sænket  
vores Co2-udslip i skandinavien med
to procent i 2011 i forhold til 2010. 

selvom 2011 har budt på gode Co2- 
resultater, har vi fortsat en række  
udfordringer. På trods af vores fokus 
på at øge antallet af videomøder for at 
nedbringe flyve aktiviteten, er antallet af 
rejste kilometer i både danmark, norge 
og sverige steget. derfor kommer der 
stor fokus på, hvordan vi kan reducere 
vores flyrejser i 2012. 

fremadrettet er der en række andre 
tiltag, der skal medvirke til, at vi når 
målet om at reducere vores Co2 med 
fem procent i perioden 2011 til 2013. 
i starten af 2012 introducerede vi ek-
sempelvis en ny bilpolitik i danmark, 
som giver tilskud til medarbejdere med 
firmabil, hvis de vælger en miljøvenlig 
bil. i 2011 fortsatte vi også vores klima-
partnerskab med dong energy i  
danmark, som leverer vindenergi til  
vores danske hovedkontor. 

læs mere på side 31.



Skadestop i hele Skandinavien
Vi tilbyder vores unikke Skadestop produkter 
til en lang række forskellige erhvervskunder fx 
kommuner, boligejendomme og særligt trans-
portvirksomheder. Skadestop er et tidsbegræn-
set forløb, der tager udgangspunkt i en virk-
somheds skadeshistorik, frekvens, gentagelse af 
skader mm. Erfaringen viser, at et typisk Skade-
stop-forløb mindsker skaderne med op til 30 
procent pr år. Skadestop er et produkt, som in-
deholder både skadeforebyggelse og skadebe-
handling og går derfor igen i flere dele af vores 
værdikæde. Særligt transportvirksomheder har 
stor effekt af Skadestop, og i 2011 blev det po-
pulære koncept Chaufførprofil lanceret i Dan-
mark og Sverige, imens et pilotprojekt er i gang 
i Norge. Selve Skadestop-konceptet har i en år-
række været en stor succes og til gavn for de 
transportvirksomheder, der benytter sig af det. 

Via Skadestop analyserer vi ulykkerne med vo-
res erhvervskunder for at definere, hvordan 
og hvorfor skaden kunne ske, og hvordan man 
bedst muligt undgår, at det sker igen. Efter en 
ulykke gennemgår og identificerer vi en række 

indsatsområder, som kan højne sikkerheden. Se-
neste skud på stammen er bl.a. en ”sort boks”, 
som kan hjælpe med at kortlægge ulykker i tra-
fikken, ligesom man kender det fra flyulykker. På 
codan.dk kan du læse mere om Skadestop-kon-
ceptet og Chaufførprofil, der er udviklet sam-
men med Cranfield University i England.

Kreative kampagner
I 2011 gennemførte vi to omfattende og lands-
dækkende kampagner med fokus på sikkerhed. 
I Sverige indledte vi ”Jagten på redningskran-
se” og i Danmark lancerede vi Årets Refleksdag. 
Læs mere om begge initiativer på side 18-19.

Krav til leverandører
I vores Code of Conduct stiller vi fx krav til le-
verandører om, at alle medarbejdere skal have 
adgang til og anvende passende sikkerhedsud-
styr samt være informeret om sundhedsrisici. 
Derudover skal kemikalier håndteres på en for-
svarlig måde for både mennesker og miljø.

Undgå skader
Når vi deler gratis reflekser ud, rådgiver om rig-

tig kørsel i sne på vores hjemmeside eller op-
fordrer vores kunder til at binde deres trampo-
lin fast i haven på vores Facebook-side, er det alt 
sammen med til at forebygge skader og ulykker. 

Sikkerhedspartnere
Vi når også ud til rigtig mange kunder via vo-
res strategiske partnere, hvor vi fx i Danmark 
har et tæt samarbejde med Ældre Sagen. I 2011 
sponsorerede vi bl.a. teoribøger til ældre bilister, 
der er på opfriskningskursus, og vi har doneret 
5.000 refleksveste til alle foreningens medlem-
mer. I Sverige er vi sikkerhedspartner på Skistar 
i Åre og Sälen og rådgiver om sikkerhed på pi-
sten. Vi er også en del af Samverkan mot brott 
i Sverige, der har til formål at skabe tryghed i 
hverdagen og undgå fx indbrud via et tæt sam-
arbejde i nærmiljøet. I Norge har vi et partner-
skab med Norsk Luftambulanse, der har fokus 
på forebyggelse og oplæring i førstehjælp.
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udfordringen
Alle ulykker, hvad enten de sker i hjemmet, på arbejdet, i trafikken eller på ferien, er en ubeha
gelig oplevelse som dem, det går ud over helst vil være foruden. Det samme gælder os som 
forsikringsselskab. Derfor ligger det i kernen af vores virksomhed at hjælpe med at forebygge, 
at ulykker sker. Her vil vi vise, hvordan vi forsøger at tænke sikkerhed ind i vores værdikæde.
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Produkter & 
risikovurdering

salg & 
marketing distribution skadebehandling kundeservice

mål 2013
•	 Udvikle	en	ny	strategi	for	skade

forebyggelse
•	 Uddele	donationer	til	velgørenhed	 

inden for sikkerhed
•	 Arbejde	på	at	mindske	børneulykker	

via børneulykkesfondene i sverige  
og danmark 

•	 Dele	vores	viden	om		skadefore
byggelse bredt i samfundet

•	 Deltage	i	frivilligt	arbejde	med 
fokus på sikkerhed

Børn og sikkerhed
165.000 danske børn under 15 år kommer 
hvert år på skadestuen efter en ulykke. Sam
men med Børneulykkesfonden arbejder vi for 
øget børnesikkerhed og færre børneulykker i 
Danmark. I 2007 stiftede vi Børneulykkesfon
den i Sverige i samarbejde med Astrid Lind
grens Børnehospital, og i 2008 stiftede vi så 
Børneulykkesfonden i Danmark i samarbej
de med H.C. Andersen Børnehospital. 2011 
var det år, hvor Børneulykkesfonden for alvor 

fik markeret sig på Danmarkskortet. På kun 
12 måneder lancerede fonden mere end 10 
forebyggende kampagner og aktiviteter, der 
alle havde børnesikkerhed og forebyggelse i 
børnehøjde som fællesnævner. Som eksem
pel kan nævnes trampolinkampagnen ”Hop 
med hovedet”, svømmekampagnen ”Som en 
fisk i vandet” og tandkampagnen ”Pas på tand
skaden”. 2011 var også året, hvor Børneulyk
kesfonden markerede sig på den europæiske 

scene. I maj 2011 blev fonden optaget i det 
europæiske råd for børnesikkerhed, European 
Child Safety Alliance (ECSA).

Læs mere på borneulykkesfonden.dk 

en bæredygtig Værdikæde

så mange danske børn under 15 år kommer hvert år på skadestuen efter en ulykke

165.000
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CaSE: facebook-kampagne har resulteret i, 
at ca. 300 slidte redningskranse i de svenske 
havne bliver udskiftet.

I Sverige har vi omkring 80.000 redningskran
se rundt omkring i forskellige havne og på stran
de, men nogle er efterhånden så gamle og slidte, 
at de ikke længere vil kunne bruges til at redde 
liv. Derfor tog  vi i forsommeren 2011 nye me
toder i brug for at finde frem til de slidte red
ningskranse.

Inden badesæsonen for alvor satte ind blev 
”Jagten på redningskranse” sat i gang – en Face
bookkampagne som opfordrede det svenske 
folk til at bruge deres smartphones til at tage 
billeder af  de klassiske rød/hvide redningskran
se og dele det på Facebook.

11.000 check-ins
Efter to måneders intensiv jagt blev næsten 
11.000 redningskranse checket ind i hele Sve

rige, og ud af dem blev ca. 300 registreret som 
ødelagte og vil nu blive udskiftet. 

”Med kampagnen ønskede vi at øge fokus på 
sikkerhed i vandet og samtidig sikre, at vores 
redningskranse fungerer, hvis uheldet er ude. 
Det ønske blev opfyldt, og vi er meget tilfredse 
med med den succes, som jagten har fået. Vi vil 
fortsætte initiativerne i de kommende år,” siger 
Johan Eriksson, som er ansvarlig for sociale me
dier i Sverige.

For hver redningskrans, der blev delt på Face
book, donerede vi 2 SEK til projektet ”Lær at 
redde liv”, som i alt har modtaget 22.000 SEK.

Redningskransene er doneret af os, men ejes og 
forvaltes af de kommuner og bådklubber, som 
bestiller dem for at øge sikkerheden i deres hav
ne. De første redningskranse blev sat op i 1954, 
og siden har vi doneret mere end 200.000.

JAgten PÅ redningskrAnse

hVer femte sVensker kommer til skAde PÅ lØJPen  

CaSE:  siden 2007 har vi været sikkerheds-
partner med skistar i de svenske fjelde i Åre 
og sälen.

På fjeldene uddeler vi via vores farverige Tryg
gedyrunivers skadeforebyggende råd og al
men information til børnefamilierne på løjper
ne. Og nye tal viser, at det er nødvendigt, at vi er 
der. 17 procent af de svenskere, som dyrker al
pint skiløb, har nemlig prøvet at komme til ska

de på løjpen. På trods af dette viste en undersø
gelse, som vi gennemførte i september 2011, at 
kun en tredjedel af de voksne anvender hjelm, 
og kun hver femte tjekker bindingerne inden 
sæsonen starter.

”Der er mange, som kommer til skade på løj
pen, men det kan undgås. Et godt sted at star
te er at være et godt forbillede på løjpen og an
vende hjelm og ikke mindst at tjekke sit eget og 
børnenes udstyr, inden sæsonen starter”, forkla

rer EvaLotta Göthe, som er ansvarlig for sikker
hedssamarbejdet med SkiStar

Ved at tilbyde hjælp og information til famili
erne på løjperne og samtidig tilbyde gratis bør
neulykkesforsikring til børn, som deltager på ski
skolen, er vi med til at forebygge mange af de 
skader, der ofte sker på løjperne.  Vi hjælper bl.a. 
med at tjekke, om børnenes bindinger er ind
stillet korrekt, og om rygskjold og hjelm sidder, 
som de skal. 
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Csr og soCiAle medier
i 2011 brugte vi aktivt de sociale medier til at kommunikere vores ansvarlige initia-
tiver og inddrage vores kunder i vores ansvarlighedsarbejde fx i forbindelse med 
Årets refleksdag, earth hour og Jagten på redningskranse. Via en afstemning på 
facebook kunne vores kunder også stemme om, hvilken organisation der skulle 
have årets juledonation. der kom i alt 2.000 stemmer via det sociale netværk, som 
blev lagt sammen med medarbejdernes interne stemmer. 

i 2011 lancerede vi også vores førstehjælpsapplikation til 
smartphones i både danmark og sverige. den svenske applikati-
on bliver fortsat downloadet mere end 2.000 gange om måneden 
og er i alt downloadet over 234.000 gange. ud af dem er der ca. 
27.000 aktive brugere af applikationen. hent applikationen her.

CaSE: Årets refleksdag løb af stablen for før-
ste gang den 27. oktober 2011 i samarbejde 
med børneulykkesfonden. formålet med kam-
pagnen, som nåede 1,2 mio. danskere, var at 
minde om de vigtige reflekser, som kan redde 
liv i trafikken. 

I den mørke tid skal vi være ekstra påpasselige 
i trafikken – især når vi hopper op på cyklen el
ler bevæger os ud som fodgængere. Men selvom 
cyklister med reflekser har 70 procent lavere risi
ko for at blive overset i trafikken, er de glimtende 
brikker stadig ikke specielt populære. En under
søgelse fra YouGov foretaget på vegne af os og 
Børneulykkesfonden i efteråret 2011 viste, at 65 
procent af voksne danskere ikke bruger reflekser, 
når de færdes i trafikken. Det var netop årsagen 
til, at vi sammen etablerede Årets Refleksdag.

”Med Årets Refleksdag starter vi en ny tradition, 
der skal sætte fokus på vigtigheden af at være 
synlig i trafikken. Det er vigtigt for os at arbejde 
sammen med en partner som Codan, der også 
har trafiksikkerhed højt på agendaen, og som 
har en masse viden om forebyggelse af ulykker 
bl.a. i trafikken,” siger Henriette Madsen, der er 
leder af Børneulykkesfonden.

frivillige på gaden
Første udgave af Årets Refleksdag løb af stablen 
den 27. oktober 2011 og blev markeret med 
flere forskellige aktiviteter. For eksempel kun
ne man flere steder i landet møde institutions
børn, der agerede ’refleksbetjente’ og tjekke
de de voksnes brug af reflekser. Man kunne også 
møde vores frivillige medarbejdere, som var på 
gaden for at dele reflekser ud til cyklister og fod

gængere. Det var dog ikke kun på gaden, at man 
kunne få øje på reflekserne. I ugerne før og ef
ter Årets Refleksdag kørte omfattende kam
pagnefilm med bl.a. kampagnevideo i Stogene, 
biografer, OBS og skadestuer samt annonce
ring, Facebookkampagne og PR. Det var en ny 
måde at fortælle andre om vores ansvarligheds
arbejde.

”Som en del af vores ansvarlighedsstrategi har vi 
i 201113 valgt at fokusere på kunder, kernefor
retning og kommunikation. I den forbindelse er 
Årets Refleksdag et godt eksempel på, hvordan 

vi kommer hele vejen rundt. Reflekserne fore
bygger ulykker hos vores kunder, færre ulykker 
har indflydelse på vores forretning og selve ar
rangementet blev kommunikeret på en ny og 
kreativ måde, hvor vi nåede ud til 1,2 mio. dan
skere,” forklarer Jeanette Fangel Løgstrup, Di
rector Communications, CSR & Customer.

Ca. 250 medarbejdere har i løbet af 2011 delt 
over 100.000 gratis reflekser ud i Skandinavien.

Årets refleksdAg nÅede 1,2 mio. dAnskere
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Nye skatteregler i Danmark
Selv om fradragsmuligheden fra 1. januar 2012 
blev fjernet på firmabetalte sundhedsordnin-
ger i Danmark, har vi en forventning om, at de 
fleste vil beholde deres sundhedsforsikringer. 
25 procent af vores kunder bruger nemlig de-
res forsikring hvert år. Vi tror på, at behovet for 
hurtigere behandling, og dermed sundheds-
forsikringer, vil stige med den nye offentlige be-
handlingsgaranti, der kun vil dække de mest kri-
tiske sygdomme.

Supplement til det offentlige
Som det første danske forsikringsselskab lance-
rede vi i februar 2011 en selvstændig diagnose-
forsikring, som sørger for, at man kan få foreta-
get en undersøgelse hos en speciallæge inden 
for ti arbejdsdage og derfor ikke skal vente i op 
til tre måneder på at få stillet en diagnose. Pro-
duktet tilbydes til erhvervskunder, som på den 
måde kan få deres medarbejdere hurtigere gen-
nem sundhedssystemet. 

I Sverige tilbyder vi unikke rehabiliterings-
programmer, som kan hjælpe med at få med-
arbejdere, der har været sygemeldte i over 90 
dage, indsluset på arbejdsmarkedet. Læs mere 
på side 23.

Hjælp til skadebehandling
Som en del af vores sundhedsforsikringer tilby-
der vi vores kunder hjælp til behandling samt til-
skud og dispensation, når de har været udsat for 
sygdom eller en ulykke. Vores almindelige sund-
hedsforsikringer dækker bl.a. fysioterapi, psyko-
log og kiropraktor. Behandlinger der i nogle til-
fælde ikke dækkes 100 procent økonomisk af 
det offentlige.

Forbliv Rask
De bedste sygeforløb er dem, der slet ikke op-
står. Derfor indgår skadeforebyggelse som en 
del af flere af vores sundhedsforsikringer. Vi til-
byder bl.a. vores Forbliv Rask koncept i Dan-
mark som et tilkøb til sundhedsforsikringen, 
hvorigennem man kan få regelmæssige hel-
bredsundersøgelser og ved særligt belastende 
situationer mulighed for psykologisk, juridisk el-
ler social rådgivning. 

Sundhed på den politiske dagsorden
Hvert år igennem de sidste 40 år har politiske 
aktører i Sverige mødtes til den årlige Almedals-
veckan – Sveriges største politiske mødeplads. 
For os er det et oplagt sted at dele vores viden 
på sundhedsområdet. Derfor deltager vi hvert 

udfordringen
Sygdom og langvarige sygemelding har uforudsigelige konsekvenser for den enkelte, for 
virksomheder og for sundhedsvæsnet.  Via vores sundhedsforsikringer forsøger vi at hjælpe 
både privat og erhvervskunder med at få det bedst mulige ud af en sygdomssituation. 
Vi er både med til at forebygge skader og dermed undgå belastningen på samfundet, men 
vi er også med til at behandle skader og hjælpe vores kunder tilbage til en normal hverdag.  
Vi ser det som en vigtig samfundsmæssig opgave, hvad enten vi hjælper privatpersoner eller 
en virksomhed, der skal indsluse en medarbejder, der har været sygemeldt.  Her kan du se, 
hvordan vi arbejder med at integrere sundhed i vores værdikæde. 

sund ArbeJdsPlAds

Først og fremmest har vi et
ansvar for at skabe sunde ram
mer for vores egne medarbej
dere. I 2011 gennemførte vi en 
sundhedsundersøgelse blandt 
medarbejderne. Den skal være 
med til at styrke vores sundheds
indsats. Læs mere på side 22.
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Produkter & 
risikovurdering

salg & 
marketing distribution skadebehandling kundeservice

mål 2013
•	 Dele	vores	viden	om	skade	fore	byggelse	

bredt i samfundet
•	 Engagere	vores	medarbejdere	i 

vores ansvarlighedsarbejde via en 
årlig sundhedsuge

•	 Uddele	donationer	til	velgørenhed 
inden for sundhed

•	 Fortsætte	vores	frivillige	aktiviteter 
med fokus på sundhed

•	 Fortsætte	med	at	udvikle	vores 
sundhedsaktiviteter for medarbejdere 
for at minimere sygefravær
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år med bl.a. at afholde et seminar og i enkelte tilfælde 
være gæstetalere på andres seminarer.

Partnere med fokus på sundhed
Det er videnskabeligt bevist, at et aktivt liv reduce
rer risikoen for sygdom og skader, og derfor samar
bejder vi bl.a. med flere af vores strategiske partne
re om at rådgive og hjælpe deres medlemmer til et 
sundere liv. Via vores samarbejde med Ældre Sagen 
sponsorerer vi bl.a. årlige bridge og petanqueturne
ringer, som sætter fokus på motion og socialt sam
vær for ældre. Et andet eksempel er Landsforeningen 
LEV (landsforening for udviklingshæmmede), hvor vi 
bl.a. via overskuddet fra salget af forsikringer til for
bundets medlemmer sender medlemmer på sund
hedsophold på højskole hvert år. Læs mere om det
te på side 22. 

Kilde:  Tal fra Forsikring & Pension

Kilde:  Tal fra Svensk Försäkring
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sundhed

CaSE: Vi tror på, at sunde medarbejdere 
er nøglen til at levere den bedste service for 
vores kunder. derfor gør vi en stor indsats for 
at skabe en sund arbejdsplads.

Siden 2008 har vi afholdt en årlig sundheds uge 
for medarbejderne. Ugen bliver skudt i gang 
med et stort motionsløb, i 2011 med deltagelse 
af flere end  500 medarbejdere. Resten af ugen 
har medarbejderne mulighed for at afprøve 
nye fysiske aktiviteter, få gode ideer til sund mad
lavning, få tips til stresshåndtering, få foretaget 
helbredstjek og meget andet. Alt sammen for at 
inspirere medarbejderne til at træffe sunde valg.
Når ugen er omme stopper sundhedstemaet
ikke. En lang række tilbud er med til også at 
fremme sundheden til daglig: 

•	Mulighed	for	at	dyrke	sport	og 
motion til meget lav pris

•	 Gratis	massage,	fysioterapi, 
kiropraktik og psykolog

•	 Gratis	frugt	to	gange	dagligt
•	 Alle	medarbejdere	tilbydes	gratis 

influenzavaccine en gang om året
•	 Sundhedsforsikring	til	alle	medarbejdere
•	Økonomisk	tilskud	til	rygestop	kursus

Vi giver sundheden videre
I oktober 2011 malede 40 frivillige medarbejde
re lokalerne hos Røde Kors’ hjemløsehus i Kø
benhavn. Samtidig donerede vi nye redskaber 
til stedets sygeplejeteam.  Det er med til at ska
be nye, inspirerende rammer for de hjemløse 
og samtidig sikre, at de kan modtage nødven
dig behandling.

”Denne typer samarbejder, kan gøre en reel 
forskel for en række udsatte grupper i samfun

det samtidig med, at det for den enkelte virk
somhed er en mulighed for at styrke profilen 
og markere sig som en attraktiv arbejdsplads,” 
siger Røde Kors Præsident, Susanne Larsen.

sundhed betaler sig
Vi tror på, at vores sundhedsinitiativer har 
været medvirkende til at reducere antallet af  
sygedage hos vores medarbejdere. I Danmark 
lå antallet af sygedage for en medarbejder på 
8,8 i 2008. I 2011 var dette tal faldet til 8. I Sveri
ge lå antallet af sygedage for en medarbejder på 
9,9 i 2008, mens tallet i 2011 var nede på 8,1.

Vi tror også, at sundhedsinitiativerne har 
indflydelse på, at medarbejderengagementet 
er steget med 11,5 procent i Danmark og 15 
procent i Sverige siden 2008.

sundhedsinitiAtiVer for medArbeJderne

mÅling Af sundheden

I 2011 gennemførte vi en sundhedsunder 
søgelse blandt medarbejderne. Undersø
gelsen viste mange positive resultater, bl.a. 
at vores rygestopkurser har virket. Den  
viste også, at der er områder, som kan 
forbedres, bl.a. stress. Derfor har vi i efter
året 2011 tilbudt vores danske medarbej
dere kursus i håndtering af stress og kriser. 
Med undersøgelsen vil vi udvikle en hand
lingsplan, der skal styrke vores 
interne sundhedsindsats.



CaSE: i 2011 hjalp vi to medlemmer af lands-
foreningen leV med at komme på et seks må-
neders langt slankeophold på djurslands fol-
kehøjskole.

I 1996 påtog Landsforeningen LEV sig en ak
tiv rolle i forbindelse med at formidle og sælge 
forsikringer til sine medlemmer. Meget tydede 
nemlig på, at mange udviklingshæmmede blev 
diskrimineret på forsikringsområdet, og at det 
kun var de færreste, der kunne tegne en forsik
ring. Det var på den baggrund, at vores part
nerskab startede. I dag forsikrer vi ca. 15.000 
af Landsforeningen LEVs medlemmer gennem 

HANDI Forsikringsservice, som dækker både 
privatforsikringer og erhvervsforsikringer fx til 
medhjælpere.

Landsforeningen LEV placerer en del af sit 
overskud ved vores forsikringssamarbejde i en 
pulje, hvor medlemmerne kan ansøge om at 
komme på højskoleophold. I 2011 bevilgede pul
jen ophold på Djurslands Folkehøjskole til Bo 
Christian Holm (36) og Karina A. Johansen (36).

en sund livsstil
For både Bo og Karina er det sociale fællesskab 
på højskolen i højsædet, men også de mange kilo, 
der rasler af under opholdet er positivt, synes Ka

rina: ”Jeg har tabt 7,2 kilo på de to måneder, jeg 
har været her, fordi vi spiser sund mad og motio
nerer meget. Det er jeg rigtig tilfreds med, og jeg 
er også glad for de mange venner, jeg har fået.” 

Bo er enig, men for ham handler den sun
de livsstil også om generel livskvalitet. Han lider 
nemlig af slidgigt, og for nogle år siden brække
de han lårbenet.

"Hvis jeg ikke motionerer og holder mine 
muskler ved lige, risikerer jeg at ende i en kø
restol og komme på plejehjem, og det har jeg 
ikke lyst til. Derfor er det godt for mig at være 
på højskolen og lære om en sundere livsstil – og 
selvfølgelig også at tabe mig." 
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med bo og kArinA PÅ hØJskole

CaSE: magnus’ liv tog en uventet drejning ef-
ter et alvorligt motorcykeluheld, men via sin 
forsikring hos os har han fået hjælp til at kom-
me videre i sit liv. 

En sommeraften i 2006 var svenske Magnus 
ude at lufte sin motorcykel. Han mistede kon 
trollen, kørte direkte ind i en varevogn og blev 
kastet 20 meter væk fra motorcyklen, hvor han 
endte bevidstløs på fortovet. Da han ankom 
til hospitalet med helikopteren kunne lægerne 
konstatere, at han var svært traumatiseret med 
bl.a. kraniebrud, bækkenbrud og alvorlige skader 
på hænder og fødder. Hans genoptræning var 
langvarig med gentagne operationer, som med
førte komplikationer og infektioner.

Inden ulykken levede Magnus et godt liv og 
havde et udfordrende job som leder i et super
marked, men efter ulykken stod det klart, at han 

aldrig ville kunne vende tilbage pga. den fysiske 
arbejdsbelastning.

Rehabiliteringsspecialist Alexandra Gahn
ström fortæller : ”Det var tydeligt, at Magnus tre 
år efter ulykken havde brug for hjælp til at bli
ve et selvstændigt individ igen efter alt det, han 
havde været igennem. Hans fysiske genoptræ
ning var stort set færdig, men den mentale til
stand haltede stadig bagefter. Han var blevet de
pressiv og vidste ikke, hvad han skulle gøre med 
sit liv. Det var et oplagt tidspunkt at påbegynde 
vores rehabiliteringsproces.”

tilbage til arbejdsmarkedet
Via sin forsikring hos os fik Magnus opstartet et 
omfattende forløb med bl.a. psykologhjælp og 
karriere og uddannelsesrådgivning via en eks
tern partner. Forløbet endte med, at Magnus 
påbegyndte en ny uddannelse inden for ejen

domshandel med bl.a. praktikophold hos en 
ejendomsmægler, hvor han i dag har et fast job 
med løn – uden tilskud fra staten i form af syge
dagpenge el. lign. Det er han glad for. Han siger :

”Hvis ikkeTryggHansa havde tilbudt deres 
støtte, ville jeg aldrig være, hvor jeg er i dag. Min 
mentale tilstand ville være helt kollapset. Det 
har været værdifuldt hele tiden at have en kom 
petent kontakt hosTryggHansa, som har haft 
fokus på at løse mine problemer.”

Det er ikke kun Magnus, der har haft fordel 
af rehabiliteringsprocessen. Når en arbejdskraft 
kommer ud på arbejdsmarkedet igen, sparer 
staten en masse ressourcer. Det gælder også for 
forsikringsvirksomhederne, som kan reducere 
skadeomkostningerne fx i forbindelse med tabt 
arbejdsfortjeneste og livrente.

rehAbilitering gAV mAgnus et nyt liV

om leV
landsforeningen leV er en privat 
landsdækkende forening for udviklings-
hæmmede, pårørende og andre interes-
serede. foreningen blev oprettet i 1952 
og har sammen med de tilknyttede for-
eninger i dag ca. 15.000 medlemmer. 

w Læs mere om partnerskabet med 
Landsforeningen LEV på codan.dk
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Alder

Køn

Land
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n Danmark    n Sverige    n Norge   

medarbejderomsætning 2011 fordelt på alder, køn og land

0% 100%

Vores medarbejdere er kernen i vores ansvar-
lighedsarbejde – uden deres engagement ville vi 
ikke kunne løfte opgaven, og i 2011 fik vi endnu 
en gang bevis for, at vores medarbejdere er en-
gagerede. Vores årlige engagementsmåling viste 
en stigning på tre procent i forhold til 2010 – et 
tal der er steget med 11,5 procent i Danmark 
og 15 procent i Sverige siden 2008. Det skyldes 
bl.a., at vi via vores Unlocking Your Full Potential 
program har fået engagement integreret som 
en del af vores kultur, og i 2011 satte vi ekstra 
fokus på de ledere, hvis teams ligger under gen-
nemsnittet i vores måling. 

Vores medarbejderes engagement skyldes også, 
at de er en del af vores initiativer på ansvarlig-
hedsområdet. Vi holder bl.a. årlig klimauge, sund-
hedsuge og frivillighedsuge og giver vores med-
arbejdere mulighed for at bruge to arbejdsdage 
om året på at udføre frivilligt arbejde. I Sverige 
har vores medarbejdere oprettet en bistands-
forening, hvor de samler ind til velgørende for-
mål. Nogle af de penge er bl.a. gået til en sko-
le for blinde børn i Tanzania, hvor foreningen har 
betalt fragten på 22 CCTV-apparater, som hjæl-

per svagtseende med at læse, og kasser med 
forskellige typer forstørrelsesglas. I 2011 hjalp 
bistandsforeningen bl.a. med at købe og uddele 
varmt tøj til hjemløse. 

Fokus på kunder
I forbindelse med vores nye forretningsstrate-
gi har vi også i 2011 haft stort fokus på at enga-
gere vores medarbejdere i vores øgede fokus 
på kunderne. Det har vi bl.a. gjort ved at invol-
vere vores ledere og klæde dem ordentligt på 
til at formidle kundebudskabet til deres medar-
bejdere bl.a. på vores årlige lederkonference. Vi 
lancerede også et brætspil, som alle teams har 
spillet, og ved at inkludere et nyt kundemål i alle 
medarbejderes bonusmål gør vi strategien re-
levant for alle medarbejdere. Vi er også i gang 
med at gøre kundefokus til en integreret del af 
vores andre HR-programmer som fx Unlocking 
Your Full Potential, men også i vores øvrige le-
der- og kompetenceudviklingsprogrammer vil 
det komme højere op på agendaen. Det gælder 
fx Technical Academy for specialister, Fast Track 
for kommende ledere, LDP for talenter og Glo-
bal Graduate for nyuddannede.

Medarbejderomsætning
I 2011 steg vores medarbejderomsætning til 
16 procent sammenlignet med 14,7 procent i 
2010. Den høje omsætning skyldes bl.a. en stor 
udskiftning af medarbejdere i vores outbound 
call centre. Det er en udvikling, som vi arbejder 
på at få nedbragt. Derfor har vi igangsat en ræk-
ke initiativer, som skal være med til at fastholde 
medarbejderne i de påvirkede dele af virksom-
heden. Det er bl.a.:
•	 Ny	rekrutteringsstrategi
•	 Anderledes	måde	at	tiltrække 
 medarbejdere på fx via auditions
•	 Forbedrede	spørgsmål	og	test 
 i rekrutteringen
•	 	Garanteret	løn	de	første	seks 

måneder i stedet for  
udelukkende provision

•	 Nyt	introduktionsprogram	
•	 Ny	plan	for	fratrædelsesinterview

E-learning
Via vores nye e-learning portal, Learning Zone, 
som vi lancerede i starten af 2011, har vi mulig-
hed for at udrulle en lang række udviklings- og 

AnsVArlige og engAgerede 
medArbeJdere

32% 8%60%
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CaSE: for espen hallor er det en gave at få lov til at arbejde frivil-
ligt i arbejdstiden. han brugte i sommeren 2011 to dage på et støt-
tecenter for hiV-smittede.

Alle vores medarbejdere har hvert år mulighed for at bruge to ar
bejdsdage på at udføre frivilligt arbejde, og den mulighed har norske 
Espen Hallor benyttet sig af. Han arbejder til daglig som skadebehand
ler på Specialty Lines, men i juni 2011 hev han to dage ud af kalende
ren og arbejdede frivilligt for Aksept, som er et socialt støttecenter for 
HIVsmittede i Oslo. 

Espen var bl.a. med til at arrangere den årlige sommerfest og store ha
vefest for brugerne af centret, hvor han hjalp til med en masse praktiske 
opgaver. Havefesten er et åbent arrangement, hvor der typisk kommer 
op til 2.000 gæster, og en masse kendte musikere optræder gratis for at 
støtte centeret.

”I forbindelse med den årlige havefest er der rigtig travlt, og det bli
ver til mange arbejdstimer med en masse forskellige opgaver. Men det 
er rigtig sjovt, og man møder en masse interessante mennesker. Jeg er 
selv bruger af centeret, og derfor var det en ekstra anderledes ople
velse at være der som frivillig og ikke som bruger.”

farvel til fordomme
For Espen er det et privilegium at få lov til at arbejde frivilligt i arbejds
tiden. Han siger :

”Når man arbejder frivilligt, får man kendskab til folk i forskellige 
livssituationer og faser i livet. Man får større indsigt og måske også mu
lighed for tage et opgør med sine egne fordomme.”

I hele RSAkoncernen er der en lang tradition for at støtte lokalsam
fundet gennem frivilligt arbejde. I 2011 har i alt 600 medarbejdere 
gennemført frivilligt arbejde, og målet er at nå op på 1.500 inden 2013. 

friVilligt ArbeJde er et PriVilegium

”I 2011 fik vi endnu en gang  
bevis for, at vores medarbejdere 
er engagerede. Vores årlige  
engagementsmåling viste en 
stigning på tre procent i forhold 
til 2010 – et tal, der er steget 
med 11,5 procent i Danmark og 
15 procent i Sverige siden 2008.

ditte marstrand Wulf

Director HR

læringsmoduler til vores medarbejdere. I 2011 
gennemførte 83 procent af vores medarbejde
re elearning modulet om antikorruption og 94 
procent gennemførte et tilsvarende modul om 
konkurrenceret. Begge moduler var obligatori
ske, men Learning Zone indeholder også frivilli
ge moduler, som medarbejderne frit kan benytte. 
I løbet af 2011 har Learning Zone udviklet sig til 
at blive brugt af 50 procent af alle medarbejdere. 
I slutningen af året fik portalen en ekstra dimen
sion med det nye Leadership Journey, hvor med
arbejderne kan udvikle og videreudvikle de kom
petencer, der kræves for at blive en god leder.

I 2011 lancerede vi, også via Learning Zone, 
vores interne Guide to Business Conduct, som 
skal sikre, at alle medarbejdere altid agerer an
svarligt og korrekt. I relation hertil oplevede vi i 
2011 ingen korruptionssager.

the ArCtiC ChAllenge
i maj og juni 2011 stod klimaet øverst på agendaen i hele 
rsA-koncernen, da den globale konkurrence Arctic  
Challenge løb af stablen. i konkurrencen dystede alle medar-
bejdere i hele verden om at vinde en rejse til Arktis sammen 
med WWf Verdensnaturfonden for bl.a. at møde isbjørne 
helt tæt på. i konkurrencen kunne man dyste i tre kategorier: 
en skridttællerudfordring, pengeindsamling & frivilligt arbej-
de og endelig grønne ideer. det blev hold fra oman, indien og 
england, der løb med Arctic-rejsen, men et dansk hold kom 
ind på en flot global tredjeplads i kategorien grønne ideer for 
deres ide til optimering af moms-faktureringen. i alt deltog 65 
procent af alle koncernens medarbejdere i Arctic Challenge.



Codan-koncernen er Skandinaviens tredjestør-
ste forsikringsselskab med flagskibene Codan 
i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Desuden 
driver vi forsikringsvirksomhed i Norge under 
Codan-brandet og er også repræsenteret i Fin-
land via vores finske marineportefølje.

Codan-koncernen drives af en nordisk organi-
sation. Hovedsædet er rent juridisk placeret i 
København, men Stockholm og Oslo fungerer 
som hovedkontor i hvert af de respektive lande.

Vi er i dag en vigtig hjørnesten i RSA Insuran-
ce Group plc, et internationalt forsikringsselskab 
med mere end 20 millioner kunder i over 130 
lande. RSA har omkring 22.600 medarbejdere 
fordelt på 34 lande rundt om i verden.

Vores primære produkter:
•	 Erhvervsforsikringer	(fx	ejendomme, 

transport, marine og vindmøller)
•	 Privatforsikringer	(fx	hus-	og	fritidshus-,	 

familie-, bil-, ulykkes- og rejseforsikring)
•	 Sundhedsforsikringer	(både	til	privat-

personer og erhvervslivet)

Fakta
•	 I	Skandinavien	beskæftiger	vi	i	alt	ca. 

3.670 medarbejdere, heraf 1.842 i Sverige, 
1.542 i Danmark og 285 i Norge

•	 På	skandinavisk	plan	modtog	vi	i	2011	ca.	
783.300 skadeanmeldelser. Det svarer 
til ca. 2.150 skadeanmeldelser om dagen

•	 I	2011	udbetalte	Codan	og	Trygg-Hansa	
omkring 11,28 mia. DKK i erstatninger
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Finansielle hovedresultater – Codan-koncernen Skandinavien*

nettopræmier underwriting-resultat 1) Combined ratio 2)

*)  Tallene for 2010 er omregnet til indeværende års valutakurser.
1)  Underwritingresultatet består af nettopræmieindtægter minus erstatninger og omkostninger.
2)  Combined ratio er summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie).

2010
14.962 mio. DKK

2011
15.668 mio. DKK

2010
2.205 mio. DKK

2011
2.268 mio. DKK

2010
85,4 %

2011
85,4 %

rsA grouP

CodAn A/s

CodAn 
forsikring A/s

trygg-hAnsA
försÄkrings Ab

om CodAn
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CorPorAte goVernAnCe

Corporate Governance er et af grundelemen-
terne i vores ansvarlighedsarbejde. 

Ledelsen af Codan Forsikring A/S består af et 
tostrengssystem, der adskiller bestyrelsen fra 
direktionen og koncernledelsen. Bestyrelsen 
vælges på den årlige generalforsamling, der 
finder sted i april måned. Bestyrelsen består af 
en formand, som udpeges blandt bestyrelsens 
medlemmer, og derudover syv øvrige medlem-
mer, hvoraf de tre vælges af medarbejderne. 
Det er igennem disse tre medarbejderrepræ-
sentanter, at medarbejderne kan komme med 
kommentarer og forslag til bestyrelsen. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt af akti-
onærerne. Der er i den danske lovgivning krav 
om mindst ét uafhængigt regnskabssagkyndigt 
medlem af bestyrelsen. I Codans bestyrelse er 
to af medlemmerne eksterne og uafhængige.

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordne-
de ledelse af selskabet. Formand for bestyrel-
sen er Lars Nørby Johansen, der trådte til i april 
2012. En Nomination/Remuneration Commit-
tee nedsat af bestyrelsen evaluerer bestyrelsens 
arbejde og samlede kompetencer. Bestyrel-
sen har nedsat et revisionsudvalg, der bl.a. om-
fatter overvågning af, at såvel regnskabsaflæg-
gelsesprocessen som virksomhedernes interne 
kontrolsystem, risikostyringssystemer samt at 
den interne revision fungerer effektivt. Samtidig 
overvåges den lovpligtige revision af årsregnska-
bet, ligesom den eksterne revisors uafhængig-
hed kontrolleres. 

De eksterne bestyrelsesmedlemmer samt de 
medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentan-
ter modtager et årligt bestyrelseshonorar, men 
modtager ikke bonus eller lignende på bag-
grund af selskabets finansielle resultater. 

Bestyrelsen ansætter en direktion, som er 
ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet 
– herunder alle CSR-aktiviteterne. Derfor har 
relevante medlemmer af koncernledelsen og 
medarbejdere i organisationen CSR som en del 
af deres bonusmål. 

CSR i hverdagen
For at sikre at vores ansvarlighedsarbejde bliver 
efterlevet i hverdagen, arbejder vi efter en ræk-
ke principper og procedurer :
•	 Vi	har	indført	flere	CSR-politikker,	som 

er vedtaget af henholdsvis bestyrelsen 
og selskabets CEO

•	 Vi	afholder	årlige	temauger	med	fokus	på 
klima, sundhed og frivilligt arbejde

•		Vi	arbejder	i	tværfaglige	teams	bl.a.	med	 
vores Green Team

•		 Vi	har	indført	en	intern	Guide	til	Business	
Conduct, som alle medarbejdere skal gen-
nemføre via e-learning

sÅdAn orgAniserer
 Vi Vores Csr-ArbeJde

direktionen har det overordnede an-
svar for, at Csr-strategien bliver imple-
menteret i selskabet og ført ud i livet. 
sammen med resten af koncernledelsen 
følges op på mål og indsatsområder for 
at sikre, at implementeringsprocessen 
forløber efter planen. det daglige ansvar 
er forankret hos Communications, Csr 
& Customer, mens implementeringsar-
bejdet sker i samarbejde med afdelinger 
som hr, Produktudvikling, supply Chain 
m.fl. en stor del af ansvarlighedsarbejdet 
foregår i tværgående teams, som skal 
sikre, at arbejdet når ud i organisationen.

der rapporteres årligt til bestyrelsen på 
Csr-området. 

Vi startede vores dataindsamling i 2006 
og har siden 2008 årligt udarbejdet en 
ekstern ansvarlighedsrapport, hvor vi 
følger op på indsatsområder og mål. 
rapporten viser vores udvikling på an-
svarlighedsområdet. internt er det et 
redskab til at vurdere, hvor der er plads 
til forbedringer, og hvor vi er på rette 
vej. data i rapporten rapporteres i over-
ensstemmelse den internationale gri-
standard, hvor vi igen i år lever op til b-
niveau. rapporten beskriver, hvordan vi 
lever op til AA1000-principperne (inclu-
sivity, materiality og responsiveness), og 
vores data auditeres af et uafhængigt re-
visionsfirma.

WhistlebloWing

Via vores whistleblowing-politik 
sikrer vi, at vores medarbejdere ved, 
hvordan de skal forholde sig, og hvem 
de skal kontakte, hvis de opdager eller 
har mistanke om bedrageri, bestikkelse 
og underslæb, eller hvis vores egne 
forretningsprincipper ikke bliver fulgt 
i det daglige. Politikken er implemente-
ret i hele organisationen, og vi modtog  
i 2011 to indberetninger via systemet.
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til Codans interessenter
Vi er af Codans ledelse blevet bedt om at vurdere med begrænset sikker
hed (review), om Codan efterlever AA1000 AccountAbilityprincipperne, 
og om at vurdere med begrænset sikkerhed (review), om udvalgte kvanti
tative, ikkefinansielle data for 2010 på siderne 3031 i Ansvarlighedsrap
porten 2011/12(rapporten) er dokumenterede. 

kriterier for udarbejdelse af rapporten
Kriterierne for udarbejdelse af ikkefinansielle data og informationer frem
går af Codans notat "Om rapporten". Notatet Om rapporten indeholder 
informationer om, hvilke af Codans aktiviteter og funktioner der er om
fattet af rapporteringen, typer af data samt metoder, der anvendes til regi
strering og indsamling. Notatet Om rapporten finder du på codan.dk. Gå 
ind på ”Om CSR” og klik på ”Rapportering”

ledelsens ansvar
Det er Codans ledelses ansvar at sikre efterlevelse af AA1000 AccountA
bilitys principper for involvering, væsentlighed og lydhørhed. Det er end
videre ledelsens ansvar at udarbejde de ikkefinansielle oplysninger, 
herunder at etablere dataindsamling og registrering samt interne kontrol
systemer, med henblik på at sikre pålidelig rapportering, specificere  
acceptable rapporteringskriterier og vælge data, som skal indsamles til 
de tiltænkte rapportbrugere.

erklæringsgivers ansvar
Vores ansvar som erklæringsgiver er på grundlag af det udførte arbejde 
at fremsætte anbefalinger vedrørende arten og omfanget af Codans  
efterlevelse af AA1000 AccountAbilityprincipperne, samt at vurdere  
pålideligheden af rapportens ikkefinansielle data med henblik på at ud
trykke en konklusion. 

I løbet af 2011 har vi ikke udført arbejde eller ydelser for Codan 
eller andre klienter, som er i modstrid med vores uafhængighed, og vi har 
ydermere ikke haft ansvar for udarbejdelse af nogen del af rapporten. Vi 
er derfor uafhængige som defineret i AA1000AS(2008) og betragter os 
som kvalificerede til, som uafhængig part, at udføre denne erklæringsopga
ve. Vores ekspertteam besidder kompetencer i relation til erklæringsopga
ver vedrørende ikkefinansielle oplysninger samt efterlevelse af AA1000 i 
relation til vurdering af data og informationer. Endelig besidder vores team 
de nødvendige kompetencer for at kunne foretage en vurdering af bære
dygtighedsledelse.

Afgrænsning, anvendte standarder og kriterier
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med 
AA1000AS(2008) under anvendelse af kriterierne i AA1000APS(2008) 
med henblik på at udføre en Type 2opgave og i overensstemmelse med 
den internationale standard om erklæringsopgaver (ISAE) 3000 ”Assuran
ce engagements other than audits or reviews of historical financial  
information”. Den opnåede sikkerhed er begrænset i forhold til en  
gennemgang med høj grad af sikkerhed, idet vores arbejde har været 
begrænset i forhold til arbejdet i forbindelse med en finansiel revisionsop
gave. Principielt har vores arbejde omfattet forespørgsler, interview  
og analytiske handlinger.

Vi har arbejdet med henblik på at opnå:
•	 Begrænset	sikkerhed	(review)	for,	at	Codan	efterlever 

AA1000  AccountAbilityprincipperne,
•	 Begrænset	sikkerhed	(review)	for,	at	de	kvantitative 

ikkedata for 2011 i rapporten er dokumenterede.

metode, tilgang, begrænsning og arbejdsomfang
Vores tilgang har omfattet handlinger til opnåelse af bevis for ledelsens en
gagement i AA1000 AccountAbilityprincipperne og for implementerin
gen af systemer og procedurer, der understøtter principperne på kon
cernniveau.

 Vores tilgang har også omfattet handlinger til opnåelse af bevis for de i 
rapporten anførte ikkefinansielle data. Handlingerne er valgt på basis af 
vores vurdering, herunder vurdering af de risici, der er forbundet med  
væsentlig fejlinformation. I udførslen af disse risikovurderinger har vi  
taget interne kontrol i betragtning, som er relevante for udarbejdelsen og 
fremstillingen af miljø og sociale data med det formål at designe 
revisionsprocedurer, som er passende for denne revisionsopgave. 

Vores arbejde har, baseret på en vurdering af væsentlighed og risiko, 
inkluderet:
(i) Forespørgsler og interview med medlemmer af ledelsen, medar

bejdere fra CSRafdelingen samt ledelsen i forskellige funktioner på 
koncernniveau, hvad angår Codans engagement i og efterlevelse af 
AA1000 AccountAbilityprincipperne såvel som tilstedeværelsen af  
systemer og procedurer til understøttelse af efterlevelsen af princip
perne samt forankring af principperne i koncernen.

reVisorerklæring
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(ii) Stikprøvevise test af nøgleprocesser og kontroller, som udgør en del af 
ledelsesrapporteringssystemet, processerne og procedurerne, samt 
opnåelse af dokumentation for grundlaget for de ikkefinansielle data, 
der er offentliggjort i rapporten. Vores gennemgang af ikkefinansiel
le data er blevet udført i Danmark, Norge og Sverige kombineret med 
analytiske procedurer for data, dækkende hele Codankoncernen.

konklusion
Vedrørende AA1000APS(2008) 
Vi er på grundlag af vores gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der 
giver os anledning til at konkludere, at Codan ikke efterlever AA1000 Ac-
countAbility-principperne.

Vedrørende data
Vi er på grundlag af vores gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der 
giver os anledning til at konkludere, at ikke-finansielle data for 2011 i rappor-
ten, som anført på siderne 30-31, ikke er præsenteret i overensstemmelse 
med metode og kriterier som anført i notatet Om rapporten.

Observationer og anbefalinger
I henhold til AA1000AS(2008) skal vi medtage observationer og anbefalinger 
til forbedringer i relation til Codans efterlevelse af AA1000 AccountAbility-prin-
cipperne.

involvering
Codans forretningsprincipper, virksomhedsværdier og CSRpolitikker  
udgør en stærk forpligtelse til at være troværdig og engageret i forhold til 
interessenter, hvilket også er rodfæstet på topledelsesniveau og understøttet 
af Codans solide ledelsesstil, hvad angår CSR. Både i kraft af moderselskabet 
RSA Group og i Codans danske hovedkontor forefindes en robust proces til 
at identificere og forstå tendenser inden for bæredygtighed, og hvordan så
danne tendenser kan påvirke Codan og virksomhedens interessenter. Pro
cessen gennemføres hvert tredje år med henblik på at understøtte Codans 
CSRstrategiproces. Ydermere har RSA Group udviklet nye vejledninger i, 
hvordan Gruppens CSRpolitikker implementeres lokalt. 

For at understøtte disse processer anbefaler vi, at Codans topledelse 
kommunikerer mere klart, hvad sammenhængen er mellem CSR og for
retningsstrategien. I forlængelse heraf anbefaler vi, at Codan bruger de 
ressourcer, som er til stede lokalt, til at styrke trendspotting og tilpasning af 
Codans CSRstrategi til den lokale kontekst.

Codans tilgang til interessentinvolvering kunne styrkes yderligere gen
nem årlig dokumentation af identificerede tendenser og involvering af in
teressenter på det lokale niveau i et notat, som rapporteres til den centra
le ledelse. 

Væsentlighed
Codan anvender på tværs af virksomheden en række regionalt orien
terede kilder såsom CSR medarbejderundersøgelser, eksterne tilbage
meldinger og væsentlighedsvurderinger fra interessenter styret af en  
uafhængig tredje part, samt benchmarking i den proces til fastlæggelse  
af væsentlighed, som indgår i Codans treårige strategi og definerer  
rapporteringens indhold. I 2011 deltog Codan i RSA Groups møde i Lon
don for CSR managers fra hele kloden for at bidrage til væsentlighedsvur
deringsprocessen. 

CSRteamet vurderer, hvad der er de væsentligste emner, og vi anbefa
ler, at Codan formaliserer den proces og udvikler væsentlighedskriterier til 
brug i Codan.

lydhørhed
Codan arbejder med at håndtere væsentlige interessentemner gennem 
sin forpligtelse til at være troværdig og engageret i såvel kerne som tvær
gående CSRtemaer som klima og arbejdsmiljø under hensyntagen  
til de forskellige grader af modenhed og tilgængelige ressourcer på de 
skandinaviske markeder. Lydhørheden er også anskueliggjort gennem den 
fortsatte CSRdialog, hvoraf den årlige CSRrapport er en delmængde,  
såvel som Codans fokus på at integrere CSR i alle trin af værdikæden.

Vi vil opfordre organisationen til at sætte større fokus på dilemmaer i 
fremtiden.

København, 1. juni 2012

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Birgitte Mogensen Jens Pultz Pedersen
statsautoriseret revisor civilingeniør, HD
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medarbejdere danmark sverige norge

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Antal aktive fuldtidsmedarbejdere (31. december) 1422 1466 1493 1665 1658 1682 206 236 269

Kønsfordeling for ledere (per 31. december)

  % kvinder 30% 30% 31% 38% 38% 39% 39% 40% 32%

  % mænd 70% 70% 69% 62% 62% 61% 61% 60% 68%

Personaletilgang 9% 14% 14% 4% 15% 14% 33% 35% 34%

Personaleafgang 9% 11% 12% 11% 16% 19% 17% 27% 14%

Generel tilfredshed og engagement 1) 3,97 4,12 4,23 3,81 3,93 4,1 3,91 4,04 4,06

Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 7,9 8,2 8,0 7,7 7,3 8,1 11,5 12,4 12,5

Arbejdsskader 5 12 11 1 3 5 0 0 1

Arbejdsskader pr. 1.000 aktive FTE 3,52 8,19 7,37 0,60 1,81 2,97 0 0 3,72

Omdømme som arbejdsplads  
– Reputation Institute 2) 55,9  53,8 56,2  56,1   

1)   Gallups medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen giver virksomheder en score på 05, hvor 5 er et udtryk for den højest mulige 
tilfredshed og det højest mulige engagement blandt medarbejderne.        

2)   Omdømme som arbejdsplads foretages hvert andet år og er for 2009 baseret på en undersøgelse lavet i foråret 2009 
og for 2011 baseret på en undersøgelse lavet i 1. kvartal 2011 af Reputation Institute.

kunder danmark sverige norge

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2010 2011

Privatkunder 82% 83% 83% 78% 79% 79%  

Erhvervskunder 85% 86% 86% 73% 79% 78%  

Privatkunder 42% 43% 46% 33% 36% 38%  

Erhvervskunder 43% 43% 42% 40% 44% 41%  

Privatkunder 79% 81% 80% 74% 75% 74%  

Erhvervskunder 80% 77% 80% 60% 73% 69%  

Note: Baseret på Gallups Brand Tracking.  

rapportering 2011 - medarbejdere

rapportering 2011 - kunder
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samfund danmark sverige norge

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Donationer til velgørende 
formål 1)

4,7 mio. 
DKK

5,5 mio. 
DKK

7,6 mio. 
DKK

3,9 mio. 
DKK

6,3 mio. 
DKK

6,5 mio. 
DKK 0

0,03 mio. 
DKK

0,01 mio. 
DKK

Antal medarbejdere, der har 
arbejdet frivilligt i arbejdstiden 2) 127 235 220 260 757 345  89 11

Generelt omdømme – 
Reputation Institute 3) 54,0  51,9 59,7  60,4  

1)   Tallet i Danmark inkluderer donationer delt ud via Codan Fonden, men ikke sponsorater, hvis hovedformål er markedsføring. Beløbene er inklusiv moms.
2)   Der ikke er taget højde for, at en medarbejder kan tælle flere gange i statistikken, hvis vedkommende har deltaget i frivilligt arbejde mere end en gang.
3)   Generelt omdømme foretages hvert andet år og er den overordnede score fra en undersøgelse lavet af Reputation Institute blandt kunder og ikkekunder.

miljø danmark
status 
2010-11 mål 2013 sverige

status 
2010-11 mål 2013 norge

status 
2010-11

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Elektricitetsforbrug 
(MWh) 1)

4.577 4.398 4.400 0% 5% 8.531 8.654 8.424 3% 5% 1.043 960  989 3%

Varmeforbrug 
(MWh) 2)

2.222 2.092 1.981 5% Uændret 6.546 6.458 4.143 36% Uændret 1.818 788  562 29%

Flyrejser (km) 3) 6.239.432 6.856.324 7.303.588 7% 3% 6.597.968 6.273.795 8.657.572 38% 3% 654.139 402.272  877.519 118%

Tog (km) 820.541 592.023 663.181 12% Uændret 2.488.982 3.099.468 2.723.630 12% Uændret 26.040 73.822  97.761 32%

Bilkørsel (liter) 4) 505.072 799.172 756.095 5% 7% 332.582 300.237 294.568 2% 7% 564 5.272  4.981 6%

Co2 udslip (ton) 5) 3.648 4.401 4.259 -3% -5% 2.977 2.793 2.764 -1% -5% 381 204 206 1%

Affald (ton) 6) 131 272 229 16% 3% 142 133 145 9% 3% 42 29  11 62%

Vandforbrug (m3) 7) 8.497 7.890 9.401 19% Uændret 13.394 23.125 17.986 22% Uændret 2.765 2.609  2.658 2%

Papirforbrug (mio. stk) 14,4 14,9 20,9 41% 5% 42,9 43,1 44,4 3% 5% 1,8 1,6  2 22%

Papirforbrug (i ton) 8) 71,9 67,9 104,3 54%  214,1 215,2 221,6 3%  9,2 8,4  10,2 21%

1)   Tallet for Elforbruget i Sverige 2010 er korrigeret.
2)   Tallene dækker kun hovedkontorerne i hhv. Sverige og Norge. Det store fald i Norge 20092010 skyldes flytning til ny bygning.  

Tal for 2010 Danmark er korrigeret.
3)   Tallet for Norge 2010 er korrigeret.
4)   MegaJoules udledt af bilkørslen 2011: Danmark: 26,09 mio. MJ, Sverige: 10,16 mio. MJ og Norge: 0,17 mio. MJ. Tallet for Danmark 2010 er korrigeret. 

Korrektionen indebærer inklusion af kmgodtgørelse omregnet til benzinforbrug. Tal for 2010 Sverige er korrigeret.
5)   CO2udslippet for Danmark, Sverige & Norge 2010 er korrigeret. Siden 2010 har Codan købt strøm produceret på en vindmølle svarende til forbruget i 

Codanhus (Danmark). Fratrækkes CO2mængden af elforbruget fra Codanhus, er CO2udslippet på 3.220 ton. For at se CO2 udslip fordelt på Scope 1,2 og 
3 se ”Om rapporten” på www.codan.dk/csr.

6)   Tallene dækker kun hovedkontorerne i Danmark, Sverige og Norge.
7)   Tallene for Danmark og Sverige dækker kun hovedkontorerne. Den store stigning i Danmark skyldes hyppig udskiftning af vand i springvandsbassiner. 

Tal for 2010 Sverige er korrigeret.
8)   Tallene for papirforbrug Norge 2010 er korrigeret. Tallene fra Danmark, Sverige og Norge (2009) er beregnet ud fra, at 1 stk. papir vejer 4,99 g. 
9)   Der er ikke opsat konkrete mål for Norge endnu, da vi arbejder på at forbedre datakvaliteten.

rapportering 2011 - samfund 

rapportering 2011 - miljø
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gri index

Det er vores mål konstant at forbedre og udvikle rapporteringen af vores
ansvarlighedsarbejde. Derfor har vi valgt at følge flere af retningslinjerne 
fra Global Reporting Initiative (GRI). Tabellen henviser til de GRI indikato
rer, som vi har valgt at dække i denne rapport. 
I henhold til vores vurdering lever rapporten op til niveau B i forhold til 
GRI G3 guidelines. 
Besøg www.globalreporting.org/home for at få mere information om 
retningslinjerne og de kategorier, som vi har valgt at dække i rapporten.

sidenummer gri g3 guideline

strategi og analyse 23 1.1

1011, 12, 16, 20 1.2

Profil 26 2.1

26 2.2

26 2.3

26 2.4

26 2.5

26 2.6

26 2.7

Om Rapporten + 26 2.8

26 2.9

45 2.10

Parametre Om Rapporten 3.1

Om Rapporten 3.2

Om Rapporten 3.3

Om Rapporten 3.4

1011 3.5

Om Rapporten 3.6

Om Rapporten 3.7

Om Rapporten 3.8

Om Rapporten 3.9

Om Rapporten 3.10

32Rapporten 3.12.11

2829 3.13

governance 27 4.1

27 4.2

27 4.3

27 4.4

27 4.5

27 4.6

27 4.7

45 4.8

27 4.9

27 4.10

Om Rapporten 4.11

45 4.12

1011 4.13

interessenter 1011 4.14

1011 4.15

1011 4.16

1011 4.17

sidenummer gri g3 guideline

ledelsestilgang 23, 26 EC

1215, 3031, Om Rapporten EN

2425, 3031, Om Rapporten LA

1011, Om Rapporten HR

1011, 2425 SO

45, 1011 PR

Økonomi 12 EC2

materialer 3031 EN1

energi 3031 EN3

3031 EN7

Vand 3031 EN8

Co2 3031, Om Rapporten EN16

3031, Om Rapporten EN17

67, 1215 EN18

transport 3031 EN29

Arbejdsforhold 3031, Om Rapporten LA1

2425 LA2

Om Rapporten LA4

træning og uddannelse 1011, 2425 HR2

korruption 2425, 27 SO3

2425, 27 SO4

Politik 1011 SO5

1011 SO6

Produkter 1011, 1213, 1617, 2021 PR5
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Vi modtager gerne kommen
tarer til vores arbejde med  
ansvarlighed og vores rapport: 

Dorte Eckhoff, 
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dec@codan.dk
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Sofia Hagman, CSRansvarlig:  
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