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Högskolan i Borås har via samverkansuppdraget och de nationella uppdrag som erhållits 
genom beslut av tidigare regeringar inom innovation och omställning av textil och 
modeindustrin ett nära samarbete med företag. Det är vår uppfattning att många svenska 
företag idag tar ett starkt ledarskap inom klimatomställning och efterfrågar långsiktigt 
politiskt ledarskap både nationellt och internationellt.   

 

I rapporten näringslivets Klimatomställning görs en gedigen genomgång av tänkbara 
styrmedel och det nämns att industrin står inför stora utmaningar kopplade till att minska 
utsläppen i linje med Sveriges övergripande klimatmål. Rapporten betonar att utsläppen är 
förknippade med företagens produktionsprocesser och bränsleanvändning och att industrin 
står inför olika vägval som kan innebära omfattande förändringar bland annat inom 
teknikintroduktion och design av produkter. Rapporten lyfter förutom de stora utmaningarna 
att näringslivet står inför stora möjligheter kopplade till klimatomställningen genom nya 
samarbeten, kunskaper och förändrade tekniker.  

 

Högskolan i Borås vill understryka det stora behovet av långsiktiga politiskt beslutade 
styrmedel nationellt och internationellt, vilket gör företagens hållbarhetssatsningar 
planerbara. Lönsamhet är fortfarande en utmaning i många av de affärsmodeller som prövas 
inom cirkulär ekonomi. Långsiktiga beslut som underlättar för företag och konsumenter att 
utveckla och välja de mest hållbara produkterna och tjänsterna är av stor vikt.  

 

Utöver de styrmedel som nämns i rapporten vill Högskolan i Borås lyfta fram vikten av att 
tjänster inom textil och mode ges möjligheter att bli förstahandsval på marknaden framför 
nyproduktion och nykonsumtion. Ur detta perspektiv är beslutet 2022 att höja moms på 
reparationstjänster olyckligt. I tidigare fallstudie till Delegationen för cirkulär ekonomi har 
Högskolan medverkat till att förslag lagts om ett textil-ROT vilket skulle kunna vara ett sätt att 



gynna en mer hållbar utveckling inom textil och mode. Ett aktivt arbete från svensk sida för att 
förverkliga och implementera den av EU framlagda textila strategin och 
produktpolicyramverket är vidare av stor betydelse för svensk konkurrenskraft och för att nya 
arbetstillfällen ska skapas i Sverige inom såväl textil och modeindustrin som andra branscher. 

 

Avslutningsvis vill Högskolan i Borås betona vikten av de nationella satsningar som förlagts till 
Högskolan i Borås, såsom Vinnova-intiativet systemdemonstrator inom textil samt den 
nationella plattformen för textil och modeindustrins omställning Textile and Fashion 2030. 
Många av de små och medelstora företagen, likväl som de större aktörerna inom textil- och 
mode, behöver en neutral innovationsmiljö för att utveckla och testa kommersiella lösningar i 
tidiga skeden. Att dra undan mobiliserande och stöttande industrisatsningar vore därför 
förödande för näringslivets förmåga till klimatomställning. 

 

Ärendet har beretts av hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, Birgitta Losman. 

 

Beslut om remissvar fattat av chef för Forskning och innovation 2022-12-15. 
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