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MÅL 9:  
HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inklud- 
erande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

9.1  Bygga ut tillförlitlig, hållbar och mot
ståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, 
inklusive regional och gränsöverskridande 

infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt 
överkomlig och rättvis tillgång för alla.

9.2  Verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering. Till 2030 avsevärt öka 
industrins andel av sysselsättning och BNP, 

i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla 
denna andel i de minst utvecklade länderna.

9.3  Öka tillgången för småskaliga indus
triföretag och andra företag, i synnerhet i 
utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, 

inklusive överkomliga krediter, samt deras integrering 
i värdekedjor och marknader.

9.4  Till 2030 rusta upp infrastrukturen och 
anpassa industrin för att göra dem hållbara, 
med effektivare resursanvändning och fler 

rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. 
Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respek
tive förutsättningar.

9.5  Förbättra den vetenskapliga forskningen 
och industrisektorernas tekniska kapacitet i 
alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, 

bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation 
och väsentligt öka det antal personer som arbetar med 
forskning och utveckling per 1 miljon människor lik
som de offentliga och privata utgifterna för forskning 
och utveckling.

9.A  Främja utbyggnad av hållbar och mot
ståndskraftig infrastruktur i utvecklings
länderna genom ökat finansiellt, teknolo

giskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst 
utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och 
små önationer under utveckling.

9.B  Stödja inhemsk teknikutveckling, forsk
ning och innovation i utvecklingsländerna, 
inklusive genom att säkerställa en gynnsam 

policymiljö för exempelvis industriell diversifiering 
och förädling av råvaror.

9.C  Väsentligt öka tillgången till informa
tions och kommunikationsteknik samt  
eftersträva allmän och ekonomiskt över

komlig tillgång till internet i de minst utvecklade 
länderna senast 2020.

MER HÅLLBAR OCH INNOVATIV INDUSTRI
Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infra
struktur, främja hållbar och inkluderande industriali
sering samt uppmuntra nya innovationer. Fungerande 
infrastruktur är grundläggande för att samhället ska 
fungera. Genom investeringar i långsiktigt hållbara 
transportsystem, förnybar energi samt ökad tillgång 
till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveck
ling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt till
gång till utbildning som kan lyfta människor ur fattig
dom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen 
ta hänsyn till miljön. Resurseffektivisering och inno
vationer har stor betydelse för att framtidens industri 
ska vara hållbar.

FN:S ARBETE FÖR HÅLLBAR INDUSTRI
FN: s organisation för industriell utveckling (UNIDO) 
arbetar med att samordna utvecklingsländers expansi
on av industrier och utveckling. Det är ett forum för 
att diskutera och utbyta erfarenheter som rör bland 
annat miljö, energi och andra tekniska frågor. De arbe
tar med att skynda på omställningen till inkluderande 
och hållbar industriell utveckling som främjar fattig
domsbekämpning och miljömässig hållbarhet. 

FNsekretariatet för ISDRresolutionen, Förenta Na
tionernas internationella strategi för katastrofreduk
tion, arbetar för att minska skador vid naturkatastrofer. 
Genom att informera och uppmärksamma riskzoner 
kan länder arbeta förebyggande och öka motstånds
kraften vid naturrelaterade katastrofer.   
 
SVERIGE 
Sverige har en väl utbyggd infrastruktur och har länge 
verkat för en hållbar industri. Vi har också ett innova
tionsfrämjande klimat. 2021 rankades Sverige som 
tvåa i det globala innovationsindexet efter Schweiz.1 

1 https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/?g-
clid=EAIaIQobChMIicOAutHC9AIVg-hRCh0XqQ0BEAAYASAAEgLVVfD_BwE

MIKAELA VILL SE FLER INNOVATIONER  
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Mikaela var en av FNförbundets ambassadörer för 
Agenda 2030 under läsåret 201718. Som en del av 
hennes uppdrag startade hon projektet Start up  
Grow up Sustain i syfte att inspirera och stärka 
startups i arbetet med Agenda 2030. Hennes vision  
är att alla företag i Sverige ska arbeta aktivt med de 
globala  målen: 

– Jag tror på företags potential att skapa en positiv 
skillnad för världen och som en drivande kraft för 
genomförandet av Agenda 2030, säger hon.
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VAD KAN DU GÖRA? 

Res hållbart! Tänk på vilka bränslen som 
används när du reser och välj de med minst 
klimatpåverkan.

Tänk nytt! Genom att tänka nytt och omfamna 
nya idéer kan du bidra till innovation.


