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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) fick under 

våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva 

den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder (USA, Kanada, Brasilien, 

Ryssland, Indien, Kina, Japan och Sydkorea). Förutom den allmänna beskrivningen har 

ländernas arbete runt internationellt forsknings- och innovationssamarbete samt vilka 

implikationer detta har för Sverige varit i fokus. Av intresse har också varit hur några 

andra europeiska länder (Nederländerna och Storbritannien) policymässigt möter den 

ökande globaliseringen inom forskning och innovation. Uppdraget rapporterade till stor del 

genom ett seminarium under maj 2011. 

Tillväxtanalys har med utgångspunkt i det material som inhämtats författat rapporten 

Forskningspolitik och internationalisering i vilken denna landrapport över Japan ingår som 

en del. Landrapporten beskriver landets forsknings- och innovationspolitiska situation, 

synen på internationellt samarbete, samt på Sverige. 

Landrapporten har författats av Anders Karlsson och Niklas Kviselius vid Tillväxtanalys 

kontor i Tokyo. Projektledare för det övergripande projektet har varit Martin Wikström vid 

Tillväxtanalys kontor i Stockholm. 

 

Stockholm, november, 2011 

 

Enrico Deiaco 

Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 
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Sammanfattning 

• Japan behåller en fortsatt hög nivå på forskningsinvesteringar. Den offentliga FoU-

budgeten är på 3 648,5 miljarder yen (287,5 mdkr1) för 2011, vilket är en ökning med 

2,1 procent jämfört med budgetår 2010, och motsvarar 0,75 procent av BNP. Räknas 

företagens bidrag med så utgör FoU cirka 3,6 procent av landets BNP.  

• Huvudverktyget för planering är landets femåriga ”Basic Science and Technology 

Plan”. I den tredje planen vars verksamhetstid avslutades 31 mars 2011 fanns åtta 

prioriterade områden: livsvetenskaper, informations- och kommunikationsteknik 

(IKT), energi, miljöteknik, nanoteknik/material, tillverkningsteknik, infrastruktur, samt 

”forskningsfronter”, huvudsakligen inom rymd och hav.  

• Naturkatastrofen den 11 mars 2011 har gjort att Japans fjärde ”Basic S&T Plan” 

presenterades först i slutet av augusti 2011. Målet är att öka de offentliga 

investeringarna i FoU till en procent av BNP till år 2020 och att skapa ett tydligare 

fokus på innovation. Mer resurser kommer att allokeras för energiforskning, 

riskhantering och skydd mot naturkatastrofer – ”the Reconstruction and Rebirth of 

Japan”.  

• Relativa svagheter inom japansk forskning inkluderar en dålig koppling mellan 

grundforskning och klinisk prövning inom livsvetenskaper, byråkrati, och en låg grad 

av internationalisering (Se bilaga 6 för en diskussion om universiteten). Landets 

inhemska styrka har gjort att Japan inte har behövt vara så utåtriktat. Det är dock mer 

en myt än fakta att Japan är ”svårt att samarbeta med”. 

• Sverige har ett mycket gott rykte i Japan som forsknings- och innovationsnation och 

VINNOVA, SSF, STINT med flera har samarbetsavtal. Utbyte förekommer på ett 

antal nivåer, även i form av regelbundet hållna konferenser. Under 2011 gör japanska 

myndigheter en översikt över internationella samarbetsavtal för att prioritera bland 

samarbetsländer. Det är av vikt att Sverige faller väl ut i denna process. 

                                                 
1 I texten har genomgående en yenkurs på 1 kr = 12,7 yen använts 
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1 Introduktion – en nation byggd på vetenskap 
och teknik 

 “A New Frontier to be Extended by Value-creating Human Resources- How Science and 

Technology Should Be for Japan to Make a New Start” 

 – undertitel på japanska Utbildningsdepartementets (MEXT) vitbok år 2010 

Det moderna Japan är en nation byggd på vetenskap och teknik. Japan har få egna 

naturresurser så landets välstånd är byggt på kunskap omsatt i innovativt företagande. 

Mycket förenklat kan efterkrigstidens utveckling fram till 1980-talet beskrivas i termer av 

förfining av utländsk teknologi och ett tillämpat fokus på forskning, även om god 

grundforskning självklart funnits och finns. En manifestation av detta är det stora antal 

Nobelpris förärade japaner (tio stycken bara sedan år 2000).  

Japan är idag världens tredje största ekonomi och står för sju procent av globala BNP, 13 

procent av den globala FoU (PPP), och landet har 20 procent av världens mest 

forskningsintensiva företag. Globala jättar som Toyota, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, och 

Sony, är bara toppen på ett isberg av ett starkt inhemskt företagande.  

Budgetår 2011s offentliga FoU-budget är på 3 648,5 miljarder yen (287,5 miljarder 

kronor) vilket motsvarar 0,75 procent av BNP. Räknas företagen in så utgör FoU cirka 3,6 

procent av BNP (1)2. De japanska företagen, storföretagen undantaget, givet att 

hemmamarknaden varit den viktigaste, har inte varit speciellt globaliserade och endast 16 

procent av Japans BNP genereras av export. Enligt MEXT (6) fördubblades dock de 

japanska företagens FoU-investeringar utomlands mellan 2002 och 2007  och stod 2007 

för 14 procent av företagens FoU. Hälften av företagen med en kapitalbas över 50 

miljarder yen (Ca 3,9 miljarder kronor) bedriver FoU även utanför Japan3.  

Den betydande störningen av ett antal globala leverantörskedjor genom jordbävningen och 

den efterföljande tsunamin den 11 mars 2011 visar med tydlighet på Japans betydelse för 

världsekonomin (7). Naturkatastrofen och kärnkraftsolyckan i Fukushima har även skakat 

om i forskningslandskapet (8) och stora förändringar är att förvänta.  

                                                 
2 För en översikt av det Japanska FoU-systemet, historik och indikatorer se ref. 2 3, 4 och 5. 
3 I Japan pratas om Science & Technology, snarare än om Forskning och Utveckling – FoU, eller 

Forskning och Innovation – FoI. Vi använder här FoU eller FoI beroende på sammanhang. 
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2 Övergripande och politisk nivå 

”To overcome this national crisis and move forward, we must launch entirely new 

initiatives on science and technology – rather than merely continuing the existing ones – 

as a key to securing a way out of the crisis”, Minister of State for Science and Technology 

Policy, Koichiro Gemba, 2 Maj, 2011. (8) 

Japans politik, inklusive dess forskningspolitik har i huvudsak formats av Liberal 

Democratic Party of Japan (LDP) som styrde landet under 54 år, med undantag för två 

korta perioder 1947-1948 och 1993-1994, till dess de fann sig besegrade av Democratic 

Party of Japan (DPJ) år 2009. Liksom LDP ser DPJ, som bildades av avhoppare från LDP, 

forskningsfrågor som av vikt för landet och det råder enighet kring att Japan är ”A Nation 

Built on Science and Technology”. Detta sagt så har DPJ inlett ett antal processer som 

kommer att påverka forskningssystemet. Tillkommer gör även den inverkan som 

jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Fukushima medför för samhälleliga 

prioriteringar. 

När 1980-talets överhettade ”bubbelekonomi” under 1990-talet stagnerade, och inte heller 

forskning och utveckling gav förväntad utväxling, insåg ledande politiker att en mer 

långsiktig strategi var nödvändig. Japan var sedan länge förbi stadiet av teknisk 

upphämtning och 1995, som ett steg i att förändra forsknings- och innovationssystemet, 

antogs en teknisk-vetenskaplig grundläggande lag (lag nr. 130, 1995), “Basic Science and 

Technology Law”. Sedan dess utformas japansk offentlig FoU-politik i femårsplaner, dock 

med årlig allokering efter budgetförhandlingar. Planerna tas fram av ett antal aktörer med 

styrning från Council for Science and Technology Policy (CSTP), ett rådgivande organ vid 

japanska regeringskansliet med premiärministern som ordförande (9). CSTP bildades 2001 

som ett policysättande organ för FoU-samordning mellan ministerier (mer om CSTP i 

bilaga 3 och (9). År 2001 ändrades regelverken även för de statliga forskningsinstituten 

och år 2004 för de statliga universiteten. Dessa blev ”national university coorporations”, de 

anställda upphörde att vara statliga tjänstemän och möjligheterna till samarbete med 

industrin ökade samtidigt som resurstilldelning kopplades närmare resultatet av 

verksamheten. De nationella universiteten har dock lejonparten av sin finansiering från 

staten. Samtidigt som organisationsformen för de nationella universiteten förändrades, så 

blev det också möjligt för dessa att äga och förvalta sin IPR (intellectual property rights). 

På papperet liknar det japanska systemet det amerikanska (och är i mycket modellerat efter 

Stanford University). Klimatet kring nystartade företag och möjligheten att få 

såddfinansiering är dock sämre i Japan än i USA.  

För att stärka det offentliga stödet kring innovation så har den japanska regeringen 

introducerat ett antal policyåtgärder. I oktober 2006 tog en kommitté fram ett 

policydokument ”Innovation 25”, som avsåg presentera en strategi för hur Japan kan 

komma att se ut år 2025. År 2006 presenterade också japanska näringsdepartementet 

Ministry of Economy, Trade and Industry – METI ”Super Innovation Highway” för att 

stärka samverkan mellan FoU och marknad. Initiativet ledde till ett tillägg till ”Industrial 

Technology Capability Enhancement Act”. År 2008 antog parlamentet även “Act to 

Strengthen R&D Capacity by Advancing R&D System Reform and Promote R&D 

Efficiency” (Lag No. 63, 2008) för att möjliggöra mer flexibla finansieringsmöjligheter. 

I den tredje ”Basic S&T-planen”, som avslutades 31 mars 2011 fanns åtta prioriterade 

områden (varav de fyra första ansågs som huvudområden): livsvetenskaper, informations- 
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och kommunikationsteknik (IKT), energi, miljöteknik, nanoteknik/material, 

tillverkningsteknik, infrastruktur, samt ”forskningsfronter” huvudsakligen inom rymd och 

hav (10). Under dessa områden fanns sedan ytterligare en finare nivå med 62 strategiska 

forskningsprioriteringar och 273 ”important R&D task” (11). Den ”Basic S&T-plan” som 

skulle varit den gällande planen från 1 april 2011 är den fjärde i ordningen med giltighet 

från 2011 till 2016 (se bilaga 3). Denna hade initialt två grundpelare ”green innovation” 

och ”life innovation” (10) men till följd av naturkatastrofen godkändes den fjärde planen 

efter revision först den 19 augusti. Som en viktig förändring har en tredje grundpelare 

tillkommit ”Realization of the Reconstruction and Rebirth of Japan (8, 12).  

Det finns en oro kring konkurrerande agendor mellan ministerierna – framför allt mellan 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) och METI. 

Därför är det troligt att den roll CSTP spelar – den att vara det mellan olika departement 

koordinerande organet för FoU investeringar – kommer att reformeras och eventuellt 

förstärkas ytterligare. CSTP organiseras idag under ”Cabinet Office” vilket lägger det på 

samma organisationsnivå som övriga ministerier. Detta är en svaghet med tanke på dess 

koordinerande roll. En idé rådgivare till regeringen driver är att organisera CSTP direkt 

under preimiärministerns kontor, motsvarande OSTP4 under Vita Huset i USA, vilket 

skulle stärka dess betydelse i planeringsprocessen för FoU (13, 8). 

Relativa svagheter i det japanska FoI-systemet (3, 4), inkluderar en dålig koppling mellan 

grundforskning och klinisk prövning inom livsvetenskaper, tungrodd byråkrati, och en låg 

grad av internationalisering (se bilaga 6 om situationen vid universiteten). Det kan också 

diskuteras hur unika de strategiska prioriteringarna som görs är. 

                                                 
4 Office of Science and Technology Policy 



FORSKNINGSPOLITIK OCH INTERNATIONALISERING - JAPAN 

11 

3 Myndighetsnivå 

Det japanska forskningssystemet är såväl stort som mångfacetterat. Här diskuterar vi 

främst de offentliga finansiärerna. Som redan nämnts utförs dock huvuddelen av FoU av 

företag i den privata sektorn. 

 

Fig. 1: Japans offentliga FoU-budget, Källa METI, 2010. 

Fig. 1 ovan ger en överblicksbild över de viktigaste offentliga japanska 

forskningsaktörerna och deras andel av finansieringen (Se också 14). 

Som synes är de två viktigaste ministerierna ”Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology (MEXT)” och ”Ministry of Economy, Trade and Industry 

(METI)” vilkas finansieringskanaler diskuteras vidare nedan. Nämnas bör även “Ministry 

of Health, Labour and Welfare (MHLW)” och “Ministry of Interior and Communications 

(MIC)”. Dessa är viktiga aktörer inom livsvetenskaper respektive informationsteknik men 

av utrymmesskäl diskuterar vi dem inte här. Varje ministerium har ett antal 

forskningsfinansiärer respektive forskningsinstitut under sig. Institutsektorn är stark i 

Japan och diskuteras nedan. Ministerierna finansierar via sina utförare både intramural 

forskning vid egna anläggningar men också forskning vid exempelvis universitet och 

samarbetsprojekt med industrin. I bilagorna 4 och 5 ges exempel på projekt vilka 

identifierats som nationella nyckelteknologier respektive specifika program. 

Generellt har det japanska systemet i mycket haft en ”bottom-up” karaktär. Lite mindre än 

hälften av den offentliga finansieringen är av ”type I Basic research” utan direkt 

prioritering där ungefär 83 procent går till universitetens basfinansiering och 13 procent till 

fria projektanslag, s.k. ”grants-in-aid” (Kakenhi på japanska). Den andra delen är så kallad 

”policy-oriented research” där 28 procent är för ”strategic S&T priorities”.   

MEXT har som sina viktigaste utförande myndigheter Japan Society for the Promotion of 

Science (JSPS) och Japan Science and Technology Agency (JST).  
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• JSPS är den största forskningsfinansiären för universitetssektorn och finansierar 

huvudsakligen enligt principen ”bottom-up”. JSPS har en mängd program från 

projektbidrag, bidrag för postdocs, forskningsprojekt såsom ”Global Centers of 

Excellence (COE)”, ”World-Premier Research Center Initiative (WPI)” och ”Funding 

Program for World-Leading Innovative R&D on Science and Technology (FIRST)” 

(se bilaga 5 för en förklaring). JSPS har ett kontor i Stockholm och har samarbetsavtal 

med VINNOVA, KVA och STINT.  

• JST kompletterar JSPS och är inriktad på strategisk nästan uteslutande 

naturvetenskaplig forskning. JST har ett antal program från ren grundforskning med 

potentiell industrirelevans till konkreta program för att underlätta tekniköverföring. 

JST har även program inriktade mot skolväsendet och verksamhet kring 

vetenskapskommunikation (se bilaga 5 för exempel). JST har ett samarbete med 

VINNOVA och SSF inom deras program för ”Strategic International Cooperation”. 

Detta anses både av VINNOVA och av JST som mycket väl fungerande. 

METI har ansvar för cirka 15 procent av den statliga FoU-budgeten och departementets 

viktigaste forskningsfinansiär är ”New Energy and Industrial Technology Development 

Organisation (NEDO)”.  

• NEDO är kanske den viktigaste finansiären för industrinära forskning och inte enbart 

med energifokus. Organisationen har hittills haft en låg andel av sin budget för 

internationella samarbeten men detta kan dock komma att ändras framöver. NEDO är 

bland annat part i samarbeten med EU. Det bör från svensk sida finnas intresse av att 

öka samarbetet med myndigheten. 

Generellt är utvärderingskulturen i Japan mycket stark. ”Utvärderingen av Basic S&T 

Plan” sker av ”National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)”. CSTP 

granskar och rangordnar även projekt vid sin årliga prioritering. Utöver CSTP och NISTEP 

bör även nämnas ”Center for Research and Development Strategy (CRDS)” hos JST som 

gör international benchmarking och METI som tar fram detaljerade Strategic Technology 

Roadmaps inom relevanta områden. Ett nytt intressant program är ”Science of Science, 

Technology and Innovation (STI) policy” som MEXT lanserar, ursprunglig med start 2011 

(16), med mål att skapa en bättre evidensbaserad policyformulering.  

Japan ser mer och mer internationellt samarbete som av strategisk vikt och har i närtid från 

policynivå pratat om att prioritera samarbete med asiatiska länder. Japan tar del i 

internationella stora forskningsprojekt såsom internationella rymdstationen ISS, 

fusionsreaktorprojektet ITER, ”Integrated Ocean Drilling Program IODP”, 

partikelfysikorganisationen CERN och ”Large Hadron Collider (LHC)”. Japan bidrar 

genom sitt rymdprogram även till klimatövervakning, exempelvis via klimatobservations-

satelliten GOSAT. Flera forskningsfinansiärer, såsom JSPS, JST och NEDO har 

utlandskontor med avsikt att identifiera intressanta aktörer och marknadsföra japansk 

forskning.. År 2009 inrättade regeringen ett program, ”Science and Technology 

Diplomacy” för bättre koordinering mellan bistånd, och teknisk vetenskapligt samarbete. 

Exempel på ett program inom området är Science and Technology Research Partnership 

for Sustainable Development (SATREPS), som sker i sambarbete mellan JST och Japan 

International Cooperation Agency (JICA). 

Japan har ett femtiotal bilaterala forskningsavtal, inkluderande avtal på landsnivå, varav ett 

med Sverige, signerat 1999. Avtalet med Sverige är ett ramavtal och är viktigt då det från 

ministerienivå ner till finansiärer skapar förutsättningar för samfinansierade program. 
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Avtalen administreras av Ministry of Foreign Affairs (MOFA). 2009 tecknade Japan ett 

liknade avtal med EU vilket trädde i kraft 2011 och redan nu har EU och Japan tagit fram 

de första riktade samfinansierade programmen. MOFA betonar vid möten ofta att det stora 

antalet avtal gör att man mer och mer vill se att blandkommittemöten (JC-möten) verkligen 

blir produktiva och för samarbeten framåt. Vid ett möte den 11 mars, 2011, (18) så 

nämndes att det internt mellan ministerier pågår en process kring att se över och prioritera 

bland bilaterala samarbetsavtal. 

1 Andra aktörer och utförare 

1.1 Institutsektorn 

Institutsektorn är, som tidigare nämnts, mycket stark i Japan och flera institut är högsta 

klass. Några exempel är (se även bilaga 1):  

 

• Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN): Ledande 

grundforskningsinstitut (etablerat 1923) inom naturvetenskap. Har de senare åren fått 

allt mer tonvikt åt livsvetenskaper. Bedriver även forskning inom exempelvis 

acceleratorbaserad jon- och kärnfysik. ”RIKEN Brain Science Institute” har avtal med 

Karolinska Institutet. 

• Japan Atomic Energy Agency (JAEA): Ansvarar för Japans kärnfysik, fissions- och 

fusionsforskning. 

• High Energy Accelerator Research Organisation (KEK) och Japan Proton 

Accelerator Research Complex (J-PARC) Partikelfysikexperiment (liknande CERN) 

samt neutronmikroskopet J-PARC, som KEK delar med JAEA. J-PARC är i 

diskussion med ESS kring ett avtal. 

• Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA): Ansvarar för Japans rymdprogram, 

inklusive astronautträning. JAXA har samarbetsavtal med rymdstyrelsen/rymdbolaget, 

bland annat med verksamhet vid Esrange. 

1.2 Universitetssektorn 

Japan har 773 universitet, varav 595 är privata, 86 är nationella och övriga 92 är regionala 

(19). Det råder en stor elitism bland universiteten och runt 30 brukar benämnas som 

toppuniversitet. De nationella universiteten får huvuddelen av den offentliga 

grundfinansieringen och även huvuddelen av den konkurrensutsatta finansieringen. De 

privata universiteten finansieras huvudsakligen av studieavgifter, men även de nationella 

universiteten har ett system med studieavgifter, i de flesta fall även för doktorander. Japan 

har redan idag den största andelen av befolkningen inom OECD som går vidare till högre 

studier. Samtidigt ser landet ett problem med ett sviktande intresse för naturvetenskapliga 

studier. I jämförelse med andra länder så har Japan en relativ låg andel disputerade och 

andelen är dessutom tämligen konstant. Detta står i kontrast till exempelvis Kina som sett 

en dramatisk ökning. I jämförelse med viktiga konkurrentländer som USA, Storbritannien 

och Tyskland så har Japan vidare en väldigt låg internationaliseringsgrad bland studenter 

och forskare (Se bilaga 6). Myndigheter, industrin och universiteten inser själva att detta är 

ett problem som negativt kan påverka landets framtida konkurrenskraft.  
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1.3 Företagssektorn 

Lejonparten av japansk FoU sköts av den privata sektorn. Värdeskapandet genom 

forskning gjord av Japans multinationella företag är globalt och påverkas enbart delvis av 

den nationella japanska forskningspolitiken. Den internationella aspekten av FoU i den 

privata sektorn har ökat markant de senaste åren i och med att japanska företag har 

investerat runt om i Asien och särskilt i Kina. Attraktionen av utländska företags forskning 

till Japan har varit svårare och Japan har inom OECD bland de lägsta andelarna av 

utländska FoU-investeringar i landet. 

Företagens motiv behöver inte alltid sammanfalla med politiska mål som nationell 

konkurrenskraft men dessa kan å andra sidan redan ha byggt in mycket starkare 

internationella element (t.ex. mobilitet - lokaliseringen av ett forskningscenter utomlands 

drivs för de japanska företagens delvis av var det finns en koncentration av teknisk 

kunskap) som kan vara en inspirationskälla till politiken, när nu intresset för den 

internationella dimensionen i forskning stärkts. 

De japanska företagens konkurrenskraft, för vilken forskning och innovation spelar en 

avgörande roll, har på senaste tiden alltmer ifrågasatts (21) från METIs ”Industrial 

Structure Council”. METIs arbetsgrupp ”Industrial Structure Vision 2010” konstaterar att i 

jämförelse med viktiga konkurrentländer, där Sydkorea och USA speciellt lyfts fram, så 

har de japanska företagen på en trygg hemmamarknad alltför länge varit ofokuserade med 

stora och olönsamma produktportföljer, och att väl många spelare finns inom samma 

produktsortiment. Detta har medfört att företagen inte varit tillräckligt konkurrenskraftiga 

när de skall ut på världsmarknaden. En annan aspekt som lyfts fram är att företagen inte 

tillräckligt snabbt anpassat sig till ett förändrat innovationslandskap. 
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4 Avslutande diskussion 

Japan står idag ur nästan varje aspekt - demografiskt, politiskt, ekonomiskt, industriellt, 

legalt – framför ett ökande antal internationella utmaningar, som förstärks av behovet av 

återbyggnad i Tohokuregionen, osäkerheten kring förberedelsen kring naturkatastrofer, och 

forskarsamhällets roll efter kärnkraftsolyckan i Fukushima (7). Att ta sig an dessa frågor 

kommer att kräva en nationell omställning, som även medför en utmaning för forskning 

och innovationssystemet. Viktiga utmaningar, utöver de extraordinära utmaningar som 

naturkatastrofen den 11 mars 2011 ställt landet inför är: 

• Den ökade konkurrensen och globaliseringen medför att Japan riskerar halka efter 

landets främsta konkurrentländer USA och Kina, liksom framöver även, ur vissa 

synpunkter, Sydkorea. Sydkorea har ökat sina FoU-anslag procentuellt mer än Japan. 

De nya möjligheterna som IT medger och även den ökade fysiska mobiliteten av 

humanresurser har inte utnyttjas väl av Japan hittills och är en utmaning. 

• Nya spelregler för innovation och företagande - ett skifte från ”in-house” till öppen 

innovation. Japanska företag har generellt varit vertikalt integrerade och själva stått för 

hela innovationskedjan. Styrkan hos exempelvis japansk fordonsteknik har ansetts 

ligga i organisationsbyggandet inom företaget, överlägsen produktionsteknik och ett 

djupt kunnande kring hur en komplex integrerad produkt, som en bil, bäst tas fram. Ett 

skifte mot ett modulärt produkttänkande, programvaras ökade värde för produkter, och 

frugala innovationer ställer stora krav på anpassning för japanska företag. Många 

företag, speciellt inom livsvetenskaper, ser även sin pipeline av nya patent tunnas ut. 

Vidare har Japan inte haft ett väl utvecklat system för att ta hand om innovativa ”start-

up”-företag. Det handlar dels om en attitydfråga, dels om en brist på riskkapital, och att 

de institutionella mekanismerna för universiteten att aktivt arbeta med 

tekniköverföring, tills nyligen inte funnits fullt ut. 

• Japans åldrande och minskande befolkning och en icke gynnsam ekonomisk 

utveckling gör att företagens hemmamarknad, basen för 80 procent av de japanska 

företagen, minskar. Om dagens trender håller i sig projiceras Japans befolkning minska 

från 128 miljoner idag till 90 miljoner år 2050, och nästan 40 procent av befolkningen 

kommer då vara över 65 år. Utifrån detta perspektiv tillsammans med modest inhemsk 

ekonomisk utveckling måste de japanska företagen expandera utomlands i allt högre 

grad. 

En bedömning är att Japans nationella FoU-planering redan innan den 11 mars väl hade 

insett behoven av att lösa de mest kritiska samhällsproblemen. Efter händelserna 11/3 

kommer ytterligare fokus att läggas på förnybar energi och kärnkraftssäkerhet, i linje med 

den nya nationella energiplanen som är under framtagande. Vad som dock främst har 

ändrats efter 11/3 är den ”politiska kalendern”. Omstruktureringar och teknik som tidigare 

planerats för kommande tio år kommer att behövas redan under 2012. Bedömningen är att 

det finns en ”sense of urgency” och en probleminsikt bland japanska politiker. Denna 

situation är klart extrem för Japan vilket har lett till hög stress och visst kaos i politiken 

under våren.  

Den kommande ”4th Basic S&T-plan” bör således studeras med stort intresse. 

Huvudteman som redan tidigare angetts är ”green innovation”, ”life innovation”, och det 

nyinsatta ”the Reconstruction and Rebirth of Japan”. Siktet är att planen skall integreras 
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med den nationella tillväxtstrategin. Ordet innovation är ett nyckelord i retoriken kring hur 

det japanska forskningssystemet skall reformeras. 

Ingen rekonstruktionsplan som läggs fram i Japan den närmaste tiden kan gå runt frågan 

om globaliseringen. Detta innebär att Japans policyskapare håller på att skriva ner en 

inköpslista vad gäller FoU och teknik som kommer att behövas framöver. Finns japansk 

teknik eller japanskt delägande i dessa tekniker är det politiskt lättare att motivera japansk 

finansiering. Samtidigt har barriärer relaterade till medvetet eller omedvetet ”not invented 

here” redan rasat snabbt bland det politiska ledarskapet. Det är inte säkert ett 

”utbudscentrerat” (d.v.s. helt utgå från vad Japans innovationssystem kan leverera) organ 

som CSTP kommer att kunna klara av att leverera resultat snabbt nog enligt de nya krav 

politikerna sätter upp och eventuellt måste även. CSTP ”globaliseras” genom att ta in 

utländska experter i planeringen. Detta kan komma att accelerera Japans öppnande mot 

omvärlden inom FoU.  

Naturkatastrofen i mars 2011 har gett en viss optimism för att en grundläggande förändring 

kan ske. Välkomnade internationella hjälpinsatser och experter samt ett smärtsamt 

uppvaknande från Japans sida om att landet är en integrerad del i den internationella 

ekonomin och samhället, kan komma att förändra strukturer som länge hållit Japan 

obehövligt stängt för flöden av kapital, arbetskraft, och kunskap. Denna anda bör även leda 

till en ytterligare ”internationalisering” av forskningspolitiken.  

Det ska också noteras att flera av de stora utmaningar som det japanska FoU-systemet 

redan tidigare har prioriterat att lösa inte är lokala utan globala (till exempel klimatfrågan 

och epidemier).  

Sammantaget sätter allt detta frågan om svenskt samarbete med Japan i ett nytt ljus. 

Sverige är mycket väl ansett i Japan generellt, och respekterat som forsknings- och 

innovationsnation. Det goda samarbetet på formell nivå som främst VINNOVA och SSF 

har etablerat med Japan, att det finns olika bilaterala konferenser, och det faktum att JSPS 

finns på plats i Stockholm gör att det finns en lång tradition av tillit att bygga på. Det vore 

av stort intresse att i mer detalj analysera – eventuellt i direkt samarbete med Japanska 

intressenter – vilka som är svenska och japanska styrkeområden, och var samarbeten kan 

stärkas. Forskarutbytet är fortfarande på en oproportionerligt låg nivå, givet Japans 

vetenskapliga styrka. Det kan finnas skäl att exempelvis sätta upp mål vad gäller antalet 

gästforskare mellan Sverige och Japan, näringslivet inkluderat. Traditionella japanska 

styrkeområden, såsom IKT och tillverkning, men även områden som gränslandet mellan 

bio- och nanoteknik är av speciellt intresse. Vidare är Japans omställning som det första 

”superaged society” av stort intresse ur ett brett forskningsperspektiv. Ej heller att 

förglömma är Japans roll som Asiens ledande tekniknation.  När Japan nu, ytterligare 

accelererat av 11/3 kommer att behöva öka takten i sin globalisering är Sverige givetvis 

intressant som samarbetspartner.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1: Förkortningar & webbsidor 

 

Engelska 
Council for Science and Technology Policy (CSTP)    

www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)  

www.mext.go.jp  

Ministry of Economy, Trade and Industy (METI) 

www.meti.go.jp/english/index.html 

Ministry of Foreign Affairs (MOFA). 

www.mofa.go.jp  

Ministry of Health Labour and Welfare (MHLW) 

www.mhlw.go.jp  

Ministry of Interior and Communications (MIC) 

www.mic.go.jp 

Japan Science and Technology Agency (JST)   

www.jst.go.jp 

Japan Society For the Promotion of Science (JSPS)  

www.jsps.go.jp 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

http://www.jica.go.jp/english/  

New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO).  

www.nedo.go.jp/english/index.html 

Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)  

http://www.riken.go.jp/engn/index.html  

National Institute of Materials Science (NIMS) 

www.nims.go.jp  

Japan Society For the Promotion of Science (JSPS)  

www.jsps.go.jp 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

http://www.jica.go.jp/english/  

Advanced Institute of Industrial Science and Technology (AIST) 

www.aist.go.jp  

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 

www.jaxa.go.jp  

High Energy Accelerator Research Organisation (KEK) 

www.kek.jp/  

Japan Atomic Energy Agency (JAEA) 

www.jaea.go.jp 

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) 

www.jamstec.go.jp 

file:///C:/Users/pjosephson/AppData/Local%20Settings/Local%20Settings/CurrentProjects/2011_04_FINT_S&Tbudget2011/FINT/Japan/www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
http://www.mext.go.jp/
file:///C:/Users/pjosephson/AppData/Local%20Settings/Local%20Settings/CurrentProjects/2011_04_FINT_S&Tbudget2011/FINT/Japan/www.meti.go.jp/english/index.html
http://www.mofa.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mic.go.jp/
http://www.jst.go.jp/
http://www.jsps.go.jp/
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.nedo.go.jp/english/index.html
http://www.riken.go.jp/engn/index.html
http://www.nims.go.jp/
http://www.jsps.go.jp/
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.aist.go.jp/
http://www.jaxa.go.jp/
http://www.kek.jp/
http://www.jaea.go.jp/
http://www.jamstec.go.jp/
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Bilaga 2: Översikt över FoI-investeringar i Japan  

Diagrammen nedan (figs 2, 3) visar trenden i de japanska FoI-investeringarna. Det är 

enbart genom olika tilläggsbudgetar som de offentliga investeringarna har kunnat öka. Den 

reguljära budgeten har däremot varit något minskande. Japans relativt platta utveckling bör 

sättas i relation speciellt med viktiga konkurrentländer som Kina och Sydkorea. 

 

Fig. 2: Japans totala investeringar i FoU. Minskningen 2009 sammanfaller med den globala ekonomiska 
krisen. Källa; Japan Statistical Bureau, Ministry of Interior and Communications –MIC. 

 

 

Figur 3: Stapeldiagram över den japanska FoU-finansieringen Budgetåret 2011 var grundfinansieringen 
3 648,5 miljarder yen. Diagram från MEXT (19). 

Totala ”Science & Technology budget” för budgetåret 2009 uppdelat på område, 

omarbetat från presentation från MEXT (19). 
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S&T budget 2010: 

 Billion YEN (2010) 

Basic Science for Universities 1 556,3 

Policy Oriented Research 1 790,5 

System Reform 427,4 

TOTAL 3774,2 

Policy-orienterad forskningsfinansiering per område: 

Research Field Billion YEN (2010) % 

Life Sciences 338,2 18,9 

ICT 162,5 9.1 

Nano & materials 78,1 4,4 

Environment 121 6,8 

Energy 519,9 29,0 

Manufacturing  42,0 2,3 

Infrastructure 346,0 19,3 

Frontier 182,2 10,2 

TOTAL 1686.9 100 
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Bilaga 3: Basic S&T plan, CSTP och förändringar efter 11/3 

Som angavs i inledningen så har Japans offentliga FoU-finansiering följt en 

femårsplanering utifrån ”Basic S&T plans”. Figur 4 nedan illustrerar viktiga hållpunkter i 

Japans S&T policy (10). 

 

Fig. 4. Summering av Japans Science & Technology Policy. Källa: Cabinet Office, 8 mars 2011. 

Den ”Basic S&T-plan” för 2011–2016 som skulle trätt i kraft 1 april 2011 är den fjärde i 

ordningen. Denna hade initialt två grundpelare ”green innovation” och ”life innovation” På 

grund av naturkatastrofen 11 mars kom dock planen att revideras och presenteras i sin nya 

form först i augusti 2011( 22, 12).  

Akut för 2011 och 2012 kommer att vara en omprioritering av politiken för FoU, för att 

svara mot de behov som återuppbyggnaden ställer. Exempelvis kommer resurser att 

fokuseras på teknologi för miljöpåverkan och hälsoeffekter från radioaktiv kontaminering, 

hur kontaminerad jord skall rengöras och inhemsk robotik för saneringsarbetet. Det kan här 

vara på sin plats att påpeka att MEXT har haft det nationella ansvaret för mätningar av 

radioaktiva utsläpp. Två ytterligare viktiga prioriteringar kommer att vara ökade satsningar 

på förnybar energi, och att ge stöd till de universitet och institut, bl.a. Tohoku University, 

Tsukuba University och J-Parc som åsamkades skador på infrastruktur. Vidare vill man 

minimera risken för en temporär ”flykt” av studenter och forskare från Japan, och för att 

forskare och studenter inte kommer till landet (23). Mer än någonsin tidigare är det av vikt 

att visa att Japan är attraktivt som forskningsnation och kommunikation till det 

internationella samfundet kring risker/icke-risker är av stor betydelse. I (8) diskuteras 

exempelvis om ”the nuclear accident and a wave of harmful rumours”. En viktig hållpunkt 

för att se vilken riktning landet går i kommer att vara de tilläggsbudgetar som den japanska 

regeringen kommer att lägga som en del av återuppbyggnadsarbetet.  

En intressant förändring i ”4th Basic S&T Plan” ser vidare ut att bli ett skift i 

grundkonceptet för medelallokering. I de tre tidigare planerna har allokeringen skett via 

”policy-oriented subjects”, med stöd till strategier att stödja områden som livsvetenskaper, 
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IKT, miljö och material/nanoteknik. Detta synsätt är i mycket ”supply driven”. I den fjärde 

planen finns en avsikt att skifta perspektivet till ”issue-driven innovation”, dvs. att först 

identifiera vilka behov som behöver lösas i samhället och därefter utforma 

forskningspolicies och program. Även om det är för tidigt att säga, så vore det intressant att 

se hur pass väl detta stämmer med EUs tema ”Addressing Grand Challenges”. På förslag 

från regeringen redan innan mars 2011 finns även att omforma CSTP till ett nytt organ 

”Science, Technology and Innovation Strategic Headquarters”(tentativt namn) med ett 

utökat inflytande.   

Den 30 december 2009 presenterade den Japanska, då tämligen nya regeringen också en ny 

ekonomisk tillväxtstrategi (17).  I denna sattes en målsättning till 2020 med en årlig reell 

ekonomisk tillväxt på 2 procent och FoU-satsningar på totalt 4 procent av BNP, varav 1 

procent skall vara offentligfinansierat (från dagens nivå på 3,7 procent av BNP, varav 0,7 

procent är offentligfinansierat). Bland de övergripande målen i planen berör hälften FoU.  

Målen inbegriper även 1,4 miljoner nya arbeten inom miljö- och energisektorn, och 2,8 

miljoner arbeten i hälso- och vårdsektorn. För att stödja, för Japan viktiga tillväxtområden, 

avses fortsatta starka satsningar inom forskning och utveckling utföras. Japans fortsatta 

ställning som liggandes i framkanten av informations- och kommunikationsteknik, skall 

säkerställas. Japan kommer även fortsatt bedriva systemreformer för att stärka excellenta 

forskningsmiljöer och öka graden av internationalisering.  I ljuset av naturkatastrofen så 

kommer även tillväxtstrategin att revideras. Bland annat fanns i denna ”export av 

infrastruktur” med kärnkraftsteknik med som en komponent - en policy som idag är 

föremål för diskussion på högsta politiska nivå. 
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Bilaga 4: Japanska nationella nyckelteknologier 

Japan har under ”3rd Basic Plan” haft fem nationella nyckelteknologier av strategisk vikt 

(fig. 5). Flera av dessa har även funnits i tidigare planer och flera av de storskaliga 

forskningsprogrammen leds av landets forskningsinstitut.  

1. Raketplattform för rymdutforskning: Japan (via JAXA) har efter USA det 

största nationella rymdprogrammet (dock mindre än ESA).  

2. Snabb bridreaktorteknik: Bridreaktorteknik har ansetts som viktigt för att skapa 

en sluten bränslecykel (JAEA). Programmet är idag under diskussion. 

3. Nästa generations superdator: En superdator K ”京” (japanska akronymen för 

10 upphöjt till 16) byggd av RIKEN och Fujitsu (RIKEN). Den 20 juni 2011 

meddelades att K var världens snabbaste dator under uppbyggnad (8,162 

petaflops) enligt LINPACK benchmark. 

4. Jordobservation och havsutforskningssystem: System för satellitövervakning, 

bland annat av klimatförändringar och katastrofsituationer, samt marin forskning 

(JAXA och JAMSTEC) 

5. Frielektronlaser (X-FEL): En avancerad fri-elektronlaser för användning bland 

annat inom strukturbiologi (RIKEN) 

Fig. 5: Japans fem nationella nyckelteknologier, från ”3rd Basic S&T plan”. källa: MEXT. 
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Bilaga 5: Exempel på intressanta forskningsinitiativ 

Japan anser att stärkandet av innovationssystemet är av stor vikt för att forskning skall 

komma samhället till nytta. Här ges några exempel på program. 

1. Etablering av forskningsmiljöer av världsklass 

Mini-fallstudier; JSPS Global COEs och WPI och FIRST 

 

Global COEs (Global Centers of Excellence):  

Fram till budgetår 2009 så har MEXT finansierat 140  centra vilka administreras av JSPS.  

Mycket av pengarna går till doktorandfinansiering.  

World-Premier Research Center Initiative (WPI): 

2007 startade MEXT (administrerat av JSPS) World-Premier Research Center Initiative 

(WPI) där hittills sex centra har valts ut. Ambitionen är att dessa ska vara ”globalt 

visuella” och ha en stor andel internationella forskare. Dessa centra får i snitt 1.4 miljarder 

yen (cirka 100 mnkr) var per år under 10 år. 

 

Funding Program for World-Leading Innovative R&D on Science and Technology 

(FIRST Program) 

Med 2009 års tilläggsbudget så gavs CSTP möjligheten att välja ut 30 forskare som 

tilldelades totalt 150 miljarder yen att användas över 5 år. 100 miljarder yen avsattes även 

för ett program med 100 yngre forskare. FIRST är ett av de mest selektiva och toppstyrda 

programmen och till delar administrerat av JST och JSPS. De utvalda forskarna är endera 

från universitet, forskningsinstitut, eller från industrin och anses inom sina respektive 

områden tillhöra världseliten. 

2. Stärka konkurrenskraftig forskning som leder till innovation 

JST och NEDO har viktiga roller för att stärka produktnära forskning . 

Minifallstudie: Programmen A-STEP och S-Innovation från JST 

Programmet ”Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target 

Driven R&D” (A-STEP) startades av JST 2009 för att på ett enklare sätt ”bottom-up” 

kunna finansiera samarbeten mellan universitet och industri.  

S-Innovation är ett ”top-down” program som lyfter fram viktiga resultat från JSTs 

grundforskningsprogram för att föra dem vidare mot kommersialisering. S-Innovation 

kompletterar således A-STEP i det att JST själva väljer ut teman att stödja. I ett tidigt 

skede, steg I och II, står JST för finansieringen, och i steg III skall industrin bidra med 

matchande finansiering.  

3. Etablerandet av avancerade forskningscenter inom interdisciplinära områden: 

År 2006 startade MEXT programmet: ”Creation of innovation centers for advanced fusion 

areas”. Iden är att skapa kritisk massa av akademi och industri inom interdisciplinära 

områden. År 2010 arbetade 21 forskarorganisationer inom detta program inom åtta projekt. 
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Minifallstudie: NanoQuine 
Centrat NanoQuine ”Institute for Nano Quantum Information Electronics” bygger på 

forskning bedriven av Prof. Yasuhiko Arakawa inom laserteknik. Arakawa har 

kommersialiserat en ny sorts lasrar för fiberoptik. Centrat samlar 25-talet professorer från 

olika avdelningar vid University of Tokyo. Finansieringen är 7 miljoner US$ per år från 

MEXT och med lika mycket motfinansiering från deltagande industrier. Sharp, NEC, 

Fujitsu, Hitachi och Arakawas företag QD-laser har alla egen personal på NanoQuine på 

University of Tokyo. Han har tillika under 2009 valts ut som en av 30 toppforskare inom 

projektet FIRST. Arakawa har ett nära samarbete med svenska miljöer på KTH och LTH, 

och är medarrangör för konferensen ”Sweden- Japan Quantum Nanoelectronics 

Conference”. 

4. Stöd för att främja forskning i företag 

Japan var tidigt med att införa skattelättnader för investeringar i FoU. I samband med den 

ekonomiska krisen 2009 så infördes ytterligare temporära lättnader. Det finns vidare ett 

antal forskningsprogram, stöd för kommersialisering av forskning och stöd för 

infrastruktur av nytta för landet. Stöd till de japanska småföretagen, koordineras främst via 

Small and Medium Enterprise Agency (SMEA) under METI. Japan har ett ”Small 

Business Innovation Research (SBIR) System” för stöd till småföretag och för 

koordinering mellan ministerier. Exempel på stöd är skattelättnaderna nämnda ovan, 

möjlighet att delta i forskningsprogram, och reducerade patentavgifter. Under budgetåret 

2009 samverkade sju ministerier och identifierade 111 fall där diverse lättnader medgavs 

och målet var att ge SMEs cirka 40 miljarder yen i stöd under SBIR. 
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Bilaga 6: De japanska universitetens internationalisering 

Globalisering har varit en av de japanska universitetens svagheter. Undervisningen har 

skett, och sker fortfarande i mycket, på japanska och medelstudentens kunskaper i speciellt 

talad engelska är ofta begränsad. Trycket ökar dock på att kunna attrahera studenter 

internationellt. Även intresset från industrin ökar på att kunna rekrytera studenter med 

internationell bakgrund eller i alla fall som i utbildningen övat sig på att kommunicera och 

arbeta med internationella kollegor.  

År 2008 lanserade MEXT ”300 000 International students plan”, med målet att år 2020 

skall 300 000 internationella studenter per år studera i Japan, i princip en tredubbling från 

år 2008. För att åstadkomma detta lanserades programmet ”Global 30” där hittills tretton 

universitet har valts ut - bland annat flera med svenska samarbeten. För att bli utvald skulle 

universiteten bland annat ha ett ambitiöst program för att öka antalet kurser på engelska 

och ha etablerat ett fungerande mottagningssystem för internationella studenter 

De ledande universiteten etablerar även utlandskontor, främst i USA och i olika länder i 

Asien. Forskningsinstitut som exempelvis RIKEN och National Institute of Materials 

Science (NIMS) har specifika program för att attrahera utländska forskare, och de mest 

”globaliserade grupperna” har 20-30 procent utländska forskare. I exemplet WPI – ”World 

Premier Research Center Initiative” (se även bilaga 5) är ambitionen att ha cirka 50 

procent utländska forskare. Intresset att samarbeta med Sverige från bland annat RIKEN 

och flera WPI är stort. 

Enligt statistik från MEXT5 för forskningsvistelser längre än 30 dagar var under budgetåret 

2006 endast 4163 japanska forskare på utbyte, varav 1629 åkte till Europa och 1413 till 

USA. Vad avser det svensk-japanska utbytet var drygt 50 japanska forskare verksamma i 

Sverige och 70 svenska forskare verksamma i Japan. Bland studentutbytet dominerar de 

asiatiska länderna6 och år 2010 var antalet utländska studenter rekordhögt, 132 720 stycken 

(varav 35 405 på ”graduate level” (Master of Science eller doktorand)). 61 procent av de 

utländska studenterna är från Kina, 14 procent från Korea, 1,7 procent från USA och 0,1 

procent från Sverige. I absoluta tal 212 studenter från Sverige, varav 110 stycken var 

”short term”, det vill säga på utbytesprogram som är kortare än ett år. 

 

                                                 
5Dokument på japanska 国際研究交流の概況 (översikt av internationellt forskarutbyte) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2009/06/23/1260318_1.

pdf  
6 Den senaste officiella Japanska statistiken kring studentutbyte återfinns på organisationen 

JASSOs hemsida: http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10_e.html  

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2009/06/23/1260318_1.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2009/06/23/1260318_1.pdf
http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10_e.html
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