
- Følg sikkerhedsreglerne 
og få dine kolleger til at 
gøre det samme

- Reagér, hvis du ser 
 noget, der kan føre til 

ulykke

- Bidrag med gode idéer 
til at forbedre sikker-
heden

- Sæt fokus på sikkerhed 
ved at tale om det

- Skab kultur, hvor det  er 
i orden at tale om fejl, 
så man kan lære af det

- Fokusér på at forebygge, 
ikke på ansvar og skyld

- Gå forrest og vær en  
rollemodel

- Tag godt imod forslag 
fra medarbejderne, der 
kan forbedre sikker-
heden

- Giv nye medarbejdere 
en grundig introduktion

- Tænk sikkerhed  
ind i alle relevante pro-
cesser og opgaver

- Sørg for, at både me-
darbejdere og ledere 
ved, hvem de skal kon-
takte med forslag om at 
forbedre sikkerheden

At skabe en god sikkerhedskultur på arbejds- 
pladsen, er noget alle kan og bør bidrage med, og 
ideen med IGLO-princippet er grundlæggende at sikre 
forebyggelse af ulykker, stress, tidspres mv.

IGLO er sammensat af forbogstaverne for de fire grup-
per der bør indgå i forebyggelsesarbejdet. Individet er 
den enkelte medarbejder og Gruppen er afdelingen 
eller arbejdsteamet. Ledelsen er mellemledelsen og 
topledelsen er Organisationen.

Der er ingen faste måder at tilgå og anvende IGLO-mo-
dellen på, men det er vigtigt at inddrage alle fire grup-
per. Modellen kan bruges både i det daglige arbejde, 
planlægningsarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet. Arbejd-
stilsynet har udarbejdet teksten herunder, der kan bru-
ges som generel tekst til at bruge IGLO-modellen på. 

Længere nede har Arbejdsmiljøweb.dk udarbejdet tek-
sten til IGLO-modellen til brug for arbejdspladsens ar-
bejde med stressforbyggelse.

- Vurdér den enkelte 
medarbejders trivsel 
og produktivitet ud fra 
kravressourcemodellen 
og vær opmærksom på, 
at medarbejdere reage-
rer forskelligt på belast-
ninger.

- Sørg for, at den enkelte 
medarbejder tager kon-
takt til dig, når han op-
dager faresignaler hos 
sig selv – eller hos en 
kollega.

- Tag initiativ til, at I af-
dækker og aftaler, hvor-
dan I arbejder for at 
være på det temperere-
de trin på stresstrappen.

- Giv medarbejderne mu-
lighed for sammen at 
drøfte, hvordan de bedst 
støtter hinanden i opga-
veløsningen.

- Tag initiativ til en af-
klarende dialog i leder-
gruppen om, hvordan 
I forstår og forebygger 
stress i organisationen.

- Bed om rygdækning til 
vigtige indsatser i 

 stressforebyggelsen.

- Brug arbejdsmiljøgrup-
pen, arbejdsmiljøorga-
nisationen, SU og/eller 
MEDudvalg til at tage 
vigtige principielle drøf-
telser om stress og til at 
sætte det forebyggende 
arbejde i system.

 - Formulér en politik for 
stressforebyggelse – 
med klare retningslinjer 
for, hvem der gør hvad 
ved tegn på overophed-
ning eller ved høj risiko 
for alvorlig langvarig 
stress hos enkelte med-
arbejdere.

IGLO-modellen for stressforebyggelse. Teksten til brug for stressforebyggelse kan findes på arbejdsmiljøweb.dk
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Byg en IGLO

GruppeIndivid Leder Organisation

Find mere her ... at.dk/media/3610/kvikguide-forebyg-arbejdsulykker.pdf


