
Att jobba med Dom 17 Globala målen  
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DE 17 GLOBALA MÅLEN 

Dessa 5 Mål har vi valt att börja med. 

 

I . Delmål 3 -Hälsa och välbefinnande 

(Att Läsa På globalamalen.se) God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 

möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa 

påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla 

dimensioner och människor i alla åldrar. 

 Renare bassänger i bad som idag missköter rengöringen och använder för mycket klor för 

att inte riskera bakterietillväxt i bassängerna. Dessutom minskar risken för personskador genom att 

erbjuda maskiner för hälsovådliga miljöer exempelvis i kylvattentankar där risken är stor för 

legionalla samt i dricksvattenreservoarer där risken för personskador (dykare) är avsevärd.  

 

2. Delmål 6 -Rent vatten och sanitet för alla 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en 

förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en 

förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför 

bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till 

konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar 

lösningar för fred. 

 Forskning har klargjort att med effektiv och regelbunden bottenrengöring i alla typer av 

vattenbehållare minskar kemikaliebehovet och vattnet att behöver inte bytas lika ofta vilket minskar 

slöseriet på färskvatten. 

 

3.Delmål 7 -Hållbar energi för alla 

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för 

att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, 

klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till 

el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. 

 Det nya styrsystemet kommer medföra smarta rengöringsmönster och därmed förkorta städ 

tiden vilket i sin tur leder till minskad energiåtgång i jämförelse med de befintliga modellerna. 

 

4.Delmål 12 –Hållbar konsumtion och produktion 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte 

nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. 

Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-6-rent-vatten-och-sanitet/


utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och 

konsumerar varor och resurser. 

Wedas maskiner har en livslängd på upp till 20 år och de återtas när nya köps in och sedan 

återanvänd sen stor del av bl.a. aluminiumdetaljerna i produktionen. 

 

5.Delmål 14 -Hav och marina resurser 

(Att Läsa På globalamalen.se) Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – 

driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent 

av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära 

biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten 

som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. 

Fisk som idag produceras i nät eller orenade bassänger lever hälsosammare i landbaserade 

väl rengjorda bassänger. Landbaserad fiskodling medför ingen miljöförstöring i haven. 

 


