
Global standard för säkert 
lyssnande vid mötesplatser 
och evenemang



Säkert lyssnande syftar till en samling vanor och 
beteenden som gör det möjligt för dig att njuta av 
musik och samtidigt minska risken för permanent 
hörselskada.
Säkert lyssnande kan skydda mot hörselnedsättning!

Vad är säkert lyssnande?

Världshälsoorganisationen har utvecklat en 
uppsättning evidensbaserade rekommendationer för 
att minska risken för hörselnedsättning hos folk som 
besöker olika evenemang.
Detta är en reaktion till ökande oro gällande 
hörselnedsättning orsakad av starka ljud.

Sex egenskaper utgör standarden och berör 
mötesplatser som nattklubbar, diskotek, barer, 
konserter och festivaler.

Vad är den globala standarden för säkert 
lyssnande vid mötesplatser och evenemang?

Varför är säkert 
lyssnande viktigt för 
mötesplatser och 
evenemang?

How can the safe listening 
standard be used for venues 
and events? 

Regeringar
Kan utveckla lagstiftning eller regleringar 
som kontrolleras genom uppföljning, 
tillsammans med kampanjer för ökad 
medvetenhet kring säkert lyssnande.

Ägare/Drivande av mötesplatser och 
evenemang, näringslivet
Kan anamma standarden och 
implementera den frivilligt.

Utbildande institutioner för musiker 
eller ljudtekniker
Kan inkludera utbildning om säkert 
lyssnande som fokuserar på standardens 
nödvändighet, logik, fördelar och 
funktioner.

Vilka är fördelarna med att 
implementera standarden vid 
mötesplatser och evenemang? 

Regeringar
Hörselskador är ett ökande problem för 
folkhälsan. Dess förhindrande kan hjälpa 
till att reducera behovet för hörselvård, öka 
livskvaliteten och öka produktiviteten.

Ägare/Drivande av mötesplatser och 
evenemang, näringslivet
Respektera besökarnas hörselhälsa och 
förbättra deras lyssningsupplevelser är 
vettigt i branscher som förlitar sig på 
förmåga att höra.

Akustiker, ingenjörer, musiker, 
evenemangsanordnare och andra
Det kommer reducera risken för 
hörselskador hos både publiken och de 
som arbetar på sådana platser.

1.1 miljarder 
unga människor 
riskerar drabbas av 
hörselnedsättning 
på grund av osäkra 
lyssningsvanor.

40%
av personer I åldrarna 
12-35 i hög- och 
medelinkomstländer 
exponeras för skadliga 
ljudnivåer vid evenemang.

Hörselskador 
orsakade av 
starka ljud är 
permanenta.

1. Begränsa 
ljudnivåer 
En maximal gräns om  
100dB LAeq 15 minuter*  
åläggs, vilket gör ljudet 
säkert och njutbart för 
publiken.

*LAeq 15 minuter är den uppmätta genomsnittliga ljudnivån under femton minuter.

4. Tillhandahållande 
av personliga 
hörselskydd 
Hörselskydd som 
öronproppar ska finnas 
tillgängliga för publik, 
med instruktioner

2. Övervaka 
ljudnivåer 
Aktivt övervakande 
och registrering 
av ljudnivåer 
med kalibrerad 
mätutrustning av 
utsedda medlemmar i 
personalen. 

5. Tillgång till tysta 
zoner 
Tysta zoner erbjuder 
personer ur publiken 
möjligheten att vila 
sina öron och minska 
risken för hörselskada

3. Optimerande 
av akustik och 
ljudsystem 
Ljudsystem och 
lokalens akustik 
ska optimeras för 
att försäkra god 
ljudkvalitet och säkra 
lyssningsnivåer för alla.

6. Tillhandahållande 
av utbildning och 
information
Personal och publik ska 
informeras gällande 
praktiska saker de kan 
göra för att försäkra sig 
om säkert lyssnande.

Sex egenskaper hos standarden för säkert lyssnande vid 
mötesplatser och evenemang

100dB LAeq 15 minuter



Adapted from @World Health Organization, WHO/UCN/NCD/SDR 21.1 
Translated by Dr. Christopher Cederroth and Mr. Niklas K. Edvall,
Karolinska Institutet, Stockholm. Sweden.

Samhällets medborgare kan spela en avgörande roll 
för att öka medvetenheten kring standard för säkert 
lyssnande och förespråka att den implementeras av 
regeringar, ägare/drivande av evenemang och personal 
som arbetar i sådana miljöer.

Vad kan du göra för att främja säkert 
lyssnande vid mötesplatser och evenemang?

För att höra för livet, lyssna 
försiktigt
Gör lyssnande säkert


