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Veikart for forsknings-  
og utdanningssamarbeid  
med Japan 
2020

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med  
Japan og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover.  

BNP-andel anvendt til FoU  
i Japan er på 3,21 prosent.

Næringslivet står for 75 prosent  
av landets totale FoU-innsats. 

Japan har om lag 700 høyere 
utdanningsinstitusjoner.

 > Det var 676,000 forskere i Japan i 2018, det 
tredje største antall i verden etter Kina og 
USA.

 > Japan har i de siste ti årene opprettholdt 
første plass i verden i antall patentfamilier 
(patenter innlevert i to eller flere land). 

 > Japan har en omfattende høyere 
utdannings sektor med mer enn  
2,9 millioner studenter.

 > Japanske myndigheter og utdannings
institusjoner har satset sterkt på rekruttering 
av utenlandske studenter det siste tiåret. 
Målet om 300 000 utenlandske studenter 
satt i 2008, var nesten nådd i 2018.

Foto: Shutterstock
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Bærekraftsforskning
Muliggjørende 

teknologierHav Miljøvennlig energi Hydrogen

Helse Omsorg og 
velferdsteknologi Polarforskning Romforskning Samfunnssikkerhet

Hvorfor Japan?
– 

 > Japan er verdensledende innen forskning 
og teknologi og er den tredje største forsk
ningsnasjonen målt i FoU utgifter og antall 
forskere.

 > I 2017 var andel av BNP anvendt til FoU 
i Japan på 3,21 prosent av BNP, og det 
langsiktige målet er å øke andelen til 4 
prosent.

 > Japan er blant lederne når det gjelder FoU 
i næringslivet. FoU investeringer har vært 
spesielt høye i bil og transportindustrien.  

 > Det japanske forskningsystemets styrke er 
anvendelse av FoU og kommersialisering av 
vitenskapelige resultater. Særlige styrkeom
råder er høyteknologisk industri, robotikk og 
kunstig intelligens. 

 > Investeringer i forskning over lengre tid 
har bidratt til å fremme sterke fagmiljøer 
innenfor grunnforskning. Japan høster 
jevnlig nobelpriser i kjemi, fysikk og medisin.

 > Det er store ambisjoner for internasjonal
isering i akademia og næringsliv, noe som 
gjør Japan til et fruktbart samarbeidsland. 
Dette gjelder i økende grad for løsning av 
store samfunnsutfordringer og globale 
spørsmål som miljø- og klima (bærekrafts
målene).

Norge og Japan
–

 > Norske kompetanse og forskningsmiljøer 
er i stor grad komplementære med de 
japanske. 

 > Japan og Norge utfordres i stadig større 
grad av de samme utviklingstrekkene: en 
aldrende befolkning, negative miljøeffekter 
og klimaendringer; og deler mange av de 
samme ambisjonene om å være pionérer 
i utviklingen av bærekraftige teknologiske 
svar på disse utfordringene.

 > Norge og Japan er begge havnasjoner med 
en betydelig havbasert økonomi.

 > Det har vært en kraftig økning i sampub
liseringer mellom Norge og Japan de siste 
15 årene. 

 > Helse, bioteknologi og miljø utmerker seg 
som temaene vi har samarbeidet mest 
med Japan om. 

 > Fagområder med spesielt mange sampub
likasjoner er biomedisin, klinisk medisin, 
landbruk og miljø og fysikk og astronomi.

 >  Japan er en aktiv partner i de norske 
partnerskapsprogrammene for samarbeid 
om utdanning, forskning og innovasjon. 

Tema for kunnskaps samarbeid

Mount Fuji in kawaguchiko lake of Japan.
Foto: bantersnaps, Unsplash

Foto: bantersnaps, Unsplash

I 2019 signerte Forskningsrådet en avtale med  
Japan Science and Technology Agency om  gjensidig  

åpning av nasjonale programmer og utlysninger. 
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National Museum of Emerging Science and Innovation, Koto City, Tokyo, Japan. Foto: Ryo Tanaka on Unsplash

Japan er verdens tredje største økonomi og også verdens tredje største forskningsnasjon målt i både FoU utgifter og 
antall forskere. Andel av BNP anvendt til FoU var i 2017 på 3,2 prosent. Japanske myndigheter har som langsiktig mål å 
bringe andelen opp til 4 prosent. 

Japan ligger på fjerde plass i verden når det 
gjelder antall publiseringer, men antallet har 
gått ned sammenlignet med tallene fra for 10 
år siden. Japan har særlige utfordringer når 
det gjelder siteringsgrad, spesielt i henhold  
til publikasjoner med høy siteringsgrad.  
Japans forsknings og teknologipolitikk 
orienterer seg mot å løse store økonomiske 
og sosiale samfunnsutfordringer: Å håndtere 
en raskt aldrende befolkning og lave fødsels
rater; å gjenopprette skade på jordens miljø 
og samtidig utvikle det urbane samfunnet, 
samt å være en pionér i utviklingen av 
vitenskap og teknologi. 

Society 5.0
–
Konseptet Society 5.0 er et svar på 
utfordringene Japan møter i dagens samfunn 
med en fallende og aldrende populasjon, 
klimaproblemer, terror og naturkatastrofer. 
Det skal også være i stand til å adressere alle 
bærekraftsmålene. Utviklingen skal i stor 
grad drives frem av ambisiøse og langsiktige 
«moonshot»programmer innen FoU.  

Kunnskapsnasjonen Japan

Japan lanserte våren 2019 Moonshotpro
grammet for å promotere banebrytende 
innovasjoner i møte med samfunnsut
fordringene. Budsjett for programmet er 
100 mrd. JPY eller om lag 1 mrd. USD over 
fem år. Den japanske regjeringen har satt 
tre hovedtemaer for programmet: Aldrings
samfunnet og lav fødselsrate, globale 
miljøutfordringer i møte med økt urban
isering og utvikling av frontier vitenskap og 
teknologi. Moonshotprogrammet skal også 
bidra med løsninger på FNs bærekraftsmål. 
Japan Science and Technology Agency (JST) 
og New Energy and Industrial Technology 
Development Organization (NEDO) har 
fått hovedansvar for å implementere 
Moonshotprogrammet. 

Internasjonalt samarbeid blir avgjørende 
og det er ambisjoner fra både japanske 
myndigheter og EUkommisjonen å 
utvikle modeller for samarbeid mellom 
Moonshotprogrammet og EUs ramme
program for forskning og innovasjon, 
Horisont Europa, som vil inkludere et eget 
Missionsprogram. Samarbeidet er i tråd 
med den nylig signerte “EUJapan Strategic 
Partnership Agreement”.

Lav grad av internasjonalisering
– 
En lav grad av internasjonalisering av det 
japanske utdannings og forsyningssystemet 
er en utfordring, det være seg i form av 
mobilitet, sampubliseringer, institusjonelle 
samarbeid og internasjonalt samarbeid i 
næringslivet. 

Den japanske regjeringen har imidlertid store 
ambisjoner om å øke internasjonalisering 
av utdanning og forskning, både for å øke 
kvaliteten og for å få tilgang til høyt utdannet 
arbeidskraft. Det er igangsatt flere virkemidler 
for å nå det målet, blant annet  Top Global 
University programme og en aktiv inter
nasjonal studentrekruttering. Regjeringens 
“Designated University Programme” skal 
styrke de beste institusjonene for at flere skal 
hevde seg i den internasjonale toppen.

https://tgu.mext.go.jp/en/index.html
https://tgu.mext.go.jp/en/index.html
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1. Bakgrunn om høyere utdanning
– 
Japan har en høyt utdannet befolkning. I 
aldersgruppen 2534 år har i overkant av 60 
prosent høyere utdanning.  Japan har en 
omfattende høyere utdanningssektor der om 
lag 2,9 millioner studenter er fordelt på mer 
enn 700 universiteter. Flere enn 600 av univer
sitetene er private institusjoner, men de store 
og internasjonalt kjente forskningsuniversi
tetene er i hovedsak, men ikke utelukkende, 
statlige. Av det samlede antall studenter på 
bachelor og mastergrad i 2015, utgjorde 
bachelorstudentene mer enn 94 prosent. 

 
1.1 Stor satsing på  
internasjonalisering
–
Tradisjonelt har japansk høyere utdanning 
og akademiske liv vært forholdsvis lite preget 
av internasjonalisering. Både befolkningsut
viklingen, tiltakende globalisering, Japans 
krevende økonomiske utvikling siden midten 
av 1990årene og den økte konkurransen 
fra naboland har fått japanske myndigheter 
til å styrke arbeidet for internasjonalisering 
de siste tiårene. Forskjellige programmer 
og satsinger  har dels hatt som mål å styrke 
utvalgte japanske toppinstitusjoner i den 
globale konkurransen, dels søkt å styrke 
internasjonalisering av høyere utdanning mer 
allment.

Top Global University Project (2014-2023) 
er en stor satsing for å styrke det japanske 
akademias konkurransekraft gjennom 
universitetsreform og internasjonalisering. 
13 ledende universiteter har blitt tildelt 
økonomisk støtte for et videreutvikling
sarbeid der siktemålet er å komme inn 
blant de 100 høyest rangerte universitetene. 
Ytterligere 24 universiteter er valgt ut for å 
styrke internasjonaliseringen av det japanske 
samfunnet mer allment.

1.2 En regional utdanningstilbyder
–
I 2008 satte japanske myndigheter seg mål 
om å øke tallet på utenlandske studenter fra 
om lag 120 000 til 300 000 innen 2020. Målet 
var praktisk talt nådd allerede i 2018, selv om 
så mye som 90 000 var elever ved språk
skoler og ikke innrullert i høyere utdanning.  
Studenter fra Kina og SørKorea utgjør 
samlet om lag 75 prosent av de utenlandske 
studentene i Japan, og totalt kommer 92 
prosent fra andre land i Asia. Dette er i 
hovedsak gradsstudenter med japansk som 
undervisningsspråk.

Mange japanske institusjoner og miljøer 
ønsker nå en mer differensiert internasjonal
isering med en bredere sammensatt student
masse. Dette er også i tråd med nasjonale mål.
  

1.3 Få reiser ut
–
Japans satsing på internasjonalisering 
av utdanning har også som mål å få flere 
japanske studenter til å reise på studier 
utenlands. Utenlandsstudier har tradis
jonelt ikke stått sterkt i Japan, og andelen 
japanske studenter i utlandet sank betydelig 
fra 2003 til 2013. I dag er det nesten bare 
USA av OECDlandene som har vesentlig 
færre av sine studenter i utlandet enn 
Japan. Grunnene til den lave mobiliteten 
er flere: Manglende finansiering er en 
utfordring – japanske familier bruker allerede 
i utgangspunktet store beløp på utdanning. 
Språk er en annen viktig faktor – mange 
japanske studenter vurderer manglende 
språkkunnskaper som et høyt hinder for 
utenlandsstudier. En tredje utfordring er den 
spesielle rekrutteringsprosessen til japansk 
arbeidsliv, der studentene bruker mye tid 
på dette i siste del av studietiden. Dette kan 
gjøre studentutveksling vanskelig. Andre 
har pekt på at både akademia og arbeidsliv 
er preget av en kultur der internasjonale 
erfaringer er lite verdsatt. 

1.4 Norsk-japansk samarbeid om 
utdanning
–
Japans vektlegging av internasjonalisering 
for kvalitet og relevans i høyere utdanning og 
forskning bør være et godt utgangspunkt for 
norskjapansk samarbeid. For Japans bestre
belser for en bredere internasjonalisering og 
økt internasjonal eksponering for studentene, 
kan norsk høyere utdanning gjennom 
samarbeidsprogrammer og med studenter 
som har god finansiering til mobilitet være 
attraktive partnere for japanske fagmiljø og 
institusjoner.

De siste årene er det med støtte fra partner
skapsprogrammer som UTFORSK (20122015 
og 2016-2020), Nordområdeprogrammet 
(2013-2018) og INTPART (fra 2015) etablert 
et stort antall samarbeidsprosjekter mellom 
norske og japanske fagmiljø og institusjoner. 

Japans ambisjoner om økt europeisk 
samarbeid på utdanningssiden har også 
kommet til uttrykk gjennom deltakelsen i 
Erasmus Mundus Joint Master Degree, hvor 
det var en egne utlysning for Japan i 2019. 

OECD Data, per 8.8.2019.

http://www.mext.go.jp
http://www.mext.go.jp/en/policy/education
https://www.jasso.go.jp/en
https://www.japantimes.co.jp

DAAD 2017: 29.

Høyere utdanning

Sampublisering Japan-Norge. Totalt antall artikler 2011-2018
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Tokyo Tower, Tokyo, Japan. Foto: Shutterstock

https://www.mext.go.jp/en/publication/statistics/index.htm
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/1373875.htm
https://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student_e/2008/index.html
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/04/12/commentary/japan-commentary/foreign-student-numbers-dont-tell-whole-tale/#.XU0phegzZaQ


5

Universitetssektoren
–
Japan har mer enn 700 universiteter. Flere 
enn 600 av universitetene er private institus
joner, men de store og internasjonalt kjente 
forskningsuniversitetene er i hovedsak, men 
ikke utelukkende, statlige. Japan har 2 univer
siteter på topp 100listen til Times Higher 
Education World University Ranking i 2020. 
The University of Tokyo er rangert som nr. 
36 og Kyoto University som nr. 65. Japanske 
myndigheter har ambisiøse mål for utdan
ningspolitikken, hvor et av målene er å bringe 
mer enn ti av Japans universiteter inn på 
listen over de 100 beste i verden innen ti år.

Forskningsinstitutter 
–
Independent Administrative Institutions 
(IAIs) ble opprettet som resultat av en større 
reformprosess og etablerte en mer autonom 
instituttstruktur for de større nasjonale 
forskningsinstituttene. IAIene implementerer 
og gjennomfører forskningspolicier og planer 
utarbeidet i de ulike departementene. Insti
tusjonene får finansiering fra ulike departe
menter, men beholder stor grad av autonomi 
i gjennomføringen av sine oppgaver. Noen 
sentrale forskningsinstitutter med status som 
IAI og med særlig relevans for Norge er: 

 > National Institute for Polar Research (NIPR)
 > Institute for physical and Chemical 
Research (RIKEN)  

 > National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST) 

 > Research Institute for Economy, Trade 
 and Industry (RIETI) 

 > National Institute for Material Science 
(NIMS) 

 > Japan Aerospace Exploration Agency 
(JAXA)

 > Japan Agency for MarineEarth Science 
and Technology (JAMSTEC)

Nasjonale forskningsfinansierende 
institusjoner
–
Japan har fire nøkkelinstitusjoner for  
forskningsfinansiering. 

The New Energy and Industrial Technology 
Development Organization (NEDO) er en 
frittstående institusjon med relasjon til det 
japanske næringsdepartementet METI. NEDO 
dekker utvikling av ny energi, energieffek
tivisering introduksjon av nye teknologier, 
i tillegg til FoU innen industriell teknologi 
dekker NEDO også kommersialisering av ny 
teknologi. NEDO trekker sterkt på samarbeid 
med både industri, akademia og myndigheter 
i sine prosjekter.

The Japan Society for the Promotion of 
Science (JSPS) er underlagt det japanske 
utdannings og forskningsdepartementet 
MEXT. JSPS er en “bottomup” forskningsråd, 
som støtter opp om fri forskning uten sektor
spesifikke strategiske føringer.  JSPS deler ut 
individuelle forskerstipend til unge forskere, 
støtter internasjonalt forskningssamarbeid og 
samarbeid mellom akademiske institusjoner 
og industri. JSPS har en funksjon i å samle og 
formidle informasjon om ulike vitenskapelige 
forskningsaktiviteter.

Japan Science and Technology Agency 
(JST) er også underlagt utdannings og 
forskningsdepartementet MEXT. JST har 
som mål å styrke Japan som en kreativ og 
innovativ forsknings og teknologinasjon 
og har en viktig rolle i å implementere den 
nasjonale forsknings og teknologi politikken i 

Forskning og innovasjon

tråd med målsettingene i regjeringens Science 
and Technology Basic Plan. JST støtter 
både grunnleggende forskning, utvikling og 
kommersialisering. JST legger spesiell vekt på 
grunnleggende forskning med stort potensiale 
for verdiskaping. JST har også et ansvar for å 
oppgradere forskningsinfrastruktur og bidra til 
formidling av forskning og teknologiutvikling. 

Japan Agency for Medical Research and 
Development (AMED) er det japanske 
forskningsrådet for medisinsk forskning og 
utvikling, opprettet i april 2015. AMED er 
et uavhengig forskningsråd, underlagt det 
japanske kunnskapsdepartementet (MEXT), 
helse- og velferdsdepartementet (MHLC) og 
Næringsdepartementet (METI).

AMED ble opprettet med formål å føre 
grunnleggende forskning frem til praktisk 
anvendelse. Japan omtaler seg som et “ultra
aldring samfunn”, og AMED tar mål av seg å 
bidra til verdens sunneste og lengstlevende 
befolkning gjennom utvikling av avanserte 
medisinske teknologier og tjenester og 
en sterk legemiddel og helseteknologisk 
industri. 

AMED deltar i internasjonale organisasjoner 
og globale nettverk og har også bilaterale 
samarbeidsavtaler en rekke land.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
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Innovasjon 
–
Det japanske forskningsystemets styrke er 
anvendelse av FoU og kommersialisering av 
vitenskapelige resultater. Japan har i de siste 
ti årene opprettholdt første plass i verden i 
antall patentfamilier (patenter innlevert i to 
eller flere land). Andelen av patenter i feltet 
elektroteknikk og maskiner ligger spesielt 
høyt på over 30%. 

Japan jobber med å forbedre kunnskap
sutvekslingen mellom det vitenskapelige 
systemet og innovasjonssystemet. Det har 
vært en sterk økning av antall forskningspros
jekter implementert av japanske universiteter 
i samarbeid med private virksomheter. En 
stor del av støtten til felles forskningspros
jekter kommer fra store bedrifter. 

Næringslivssamarbeid 
–
Som verdens tredje største økonomi er Japan 
en økonomisk og demografisk trendsetter, 
med stor kjøpekraft og en ledende rolle i å 
både utvikle og teste ut teknologi.

Japan kan oppleves som et krevende 
marked, der langsiktighet, nærhet til partnere 
og kunder og tillit skapt gjennom relasjons
bygging er sentrale elementer for å lykkes.

Japans ledende stilling på teknologiområdet 
kan gi grunnlag for partnerskap for å fremme 
innovasjon og kommersialisering av forskning 

innen flere områder: Sjømat, maritim næring 
(smart og grønn skipsteknologi, havbunns
mineraler), energi og miljø (Fornybar energi, 
hydrogen og annen miljøvennlig energite
knologi, energirelaterte materialer og 
energisystemer), materialer og nanoteknologi 
(ulike energiområder, miljø  og klimapå
virkning, helse og medisinsk teknologi og 
naturressurser) og velferdsteknologi.

Samarbeidsavtaler fra 2003 og 2019 
–
Norge og Japan har siden 2003 hatt en 
bilateral stattilstatavtale om forsknings 
og teknologisamarbeid. Avtalen følges opp 
gjennom møter i felles samarbeidskomiteen 
(Joint Committee) ca. annethvert år. På det 
sjette komitémøtet i 2018 ble det lagt vekt på 
felles utfordringer og målsetninger knyttet til 
bærekraftige helse- og velferdssystemer og 
en aldrende befolkning og at det er økende 
interesse for forskningssamarbeid om disse 
temaene.

I 2019 undertegnet Forskningsrådet en 
“Money Follows Cooperation”avtale med 
Japan Agency for Science and Technology 
(JST) som tilrettelegger for en gjensidig 
åpning av nasjonale forskingsprogrammer. 
Norske forskere kan sammen med en prosjek
tleder fra Japan levere inn prosjektsøknader 
til JST. Dersom prosjektet får støtte, vil 
JST også finansiere de norske forskerne i 
konsortiet.

Forskningsrådet deltar i det europeiske 
nettverket av forskningsråd for samarbeid 
med Japan – EIG Concert Japan. JST er 
japansk partner og koordinator for nettverket. 
Den viktigste funksjonen er å samarbeide 
om å gjennomføre multilaterale fellesut
lysninger. EIG CONCERTJapan har også 
som mål å legge til rette for koordinering 
mellom deltakende organisasjoner og 
EU-programmene. Nettverket identifiserer 
felles prioriteringer og områder av gjensidig 
interesse for samarbeid.

Det er økende interesse både i AMED og i 
JST for samarbeid med de nordiske landene, 
blant annet gjennom NORDFORSK. 

Cityscape of Tokyo at night. Photo:  Shutterstock.

Foto: Andy Kelly, Unsplash
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Norske virkemidler for forsknings-  
og utdanningssamarbeid
–
Japan er et av de prioriterte landene i Norges 
(Kunnskapsdepartements) Panoramastrategi 
som har som målsetting å fremme samarbeid 
innenfor forskning og høyre utdanning. 

Diku, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, 
Sjømatrådet, det norske handelskammeret 
(NCCJ) og ambassaden i Tokyo utgjør Team 
Norway i Japan. Forskningsrådet og DIKU 
er representert i Tokyo gjennom en felles 
utsending for forskning, høyere utdanning 
og teknologi. Utsendingen bistår  norske 
aktører med å utvikle samarbeid, partnerskap 
og etablering i Japan, og vektlegger spesielt 
koblingen mellom utdanning, forskning og 
innovasjon/næringsliv (Kunnskapstriangelet).

Programmene INTPART og UTFORSK er 
virkemidler som har bidratt til finansering 
av flere felles norsk-japanske institusjonelle 
samarbeidsprosjekter. 

INTPART skal bidra til partnerskap mellom 
norske høyre utdannings og forskningsinsti
tusjoner og fremragende fagmiljø i prioriterte 
land, med særlig vekt på kobling mellom 
utdanning, forskning og næringsliv hvis 
relevant.

Gjennom UTFORSKprogrammet gir Diku 
støtte til samarbeid i høyre utdanning med 
sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner 
mellom norske fagmiljøer og partnere i blant 
annet Japan.

Diku har utviklet programmet Intern abroad. 
Programmet støtter studiepoenggivende 
praksisopphold i bedrifter i blant annet Japan. 

Diku forvalter også programmet NOTED som 
støtter utdanningssamarbeid og studentmo
bilitet mellom lærerutdanningsinstitusjoner i 
Norge og andre land herunder Japan. 

Japan er også partner i Belmont Forum. 
Belmont Forum er et partnerskap av 
finansieringsorganisasjoner, internasjonale 
forskningsråd og regionale konsortier hoved
sakelig knyttet til klima og miljøutfordringer. 

EUs programmer for forsknings-  
og utdanningssamarbeid
–
Japan er en aktiv deltaker i EUs samar
beidsprogrammer innen både forskning 
og utdanning. Kunnskapsmiljøene i Norge 
og Japan oppfordres til å samarbeide om 
søknader til disse programmene. 

EU har egen forsknings og teknologisa
marbeidsavtale og et veikart for forsknings
samarbeid med Japan. IKT, AI, transport 
inkludert aeronautikk, nanosikkert og 
avanserte materialer har vært blant de 
viktigste områdene for samarbeid. 

Den japanske regjeringen satser på å utvide 
forskningssamarbeid med EU i Horisont 
Europa, og vurderer å bli et assosiert land til 
det nye rammeprogrammet. 

Også innenfor EUs program for utdanning, 
ungdom og idrett, Erasmus+ kan det gis 
støtte til samarbeid med Japan. Erasmus+ 
global mobilitet gir norske høyre utdanning
sinstitusjoner mulighet til å sende og motta 
studenter og ansatte på utveksling utenfor 
Europa, heriblant Japan.

Gjennom Erasmus+ kapasitetsbyggingspros
jekter kan høyre utdanningsinstitusjoner 
samt organisasjoner med tilknytning til 
høyre utdanning fra programland ot utvalgte 
partnerland samarbeid om kapasitetsby
gging. Målsettingen er å heve kvaliteten på 
høyre utdanning i partnerlandene. 

Aerial view of Shinjuku & Shibuya in Roppongi Hill, Tokyo, Japan. Photo: Shutterstock

Samarbeid Norge-Japan i EUs rammeprogram (Horisont 2020):
Signerte kontrakter per mai 2020.

Foto: bantersnaps, Unsplash

https://www.regjeringen.no/contentassets/ca08629ce24349aab4c7be35584707a5/f-4418-e_panorama.pdf
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-til-internasjonale-partnerskap/
https://diku.no/en/programmes/utforsk2
https://diku.no/programmer/internabroad
https://diku.no/programmer/noted-norwegian-partnership-programme-for-international-teacher-education
https://www.belmontforum.org
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/agreement_japan.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/agreement_japan.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/jp_roadmap_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/jp_roadmap_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://diku.no/ressurser-og-verktoey/erasmus
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Tema for kunnskapssamarbeid

Enkelte områder peker seg ut som spesielt egnet til mobilitet og samarbeid med Japan.  
Disse temaene sammenfaller med norske og europeiske avtaler med japanske myndigheter. 

Enkelte områder peker seg ut som spesielt 
egnet til mobilitet og samarbeid med 
Japan. Disse temaene sammenfaller med 
norske og europeiske avtaler med japanske 
myndigheter. 

Muliggjørende teknologier: Japans femte 
Science and Technology Basic Plan integrerer 
forskning og innovasjon i større grad enn 
tidligere, og har mål å gjøre Japan til verdens 
mest innovasjons-vennlige land (Society 5.0). 
Aldring er en sentral samfunnsutfordring 
og Japan ønsker en utvikling hvor fysiske 
og cyberteknologier kobles og utvikles til 
menneskets og samfunnets beste gjennom 
digitalisering, robotisering, autonome operas
joner og teknologi og hjelpesystemer i helse 
og velferdssektoren. Japan vil ha en betydelig 
satsing på muliggjørende teknologier for 
cybersikkerhet, Internet of Things”, big data, 
AI, bioteknologi, materialer og nanoteknologi. 

Bærekraftsforskning: Japan styrker 
satsingen på “global kunnskapsutvikling” 
med økt fokus på internasjonalt samarbeid, 
open science, STI diplomacy og oppfølging 
av SDGene. Japan legger stor vekt på at 
forskning og innovasjon innenfor konseptet 
“Society 5.0” også skal kunne tjene de 17 
bærekraftsmålene. Japan har tatt en aktiv 
rolle i å følge opp SDGene i FN og innenfor 
G20. Japan deltar også i det internasjonale 
høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi 
som ledes av Norge.

Miljøvennlig energi er høyt prioriterte 
områder i begge land og er prioritert i 
oppfølgingen av forskningsavtalen mellom 
de to landene. Det er stort potensiale for 
samarbeid innen flere områder, inkludert 
offshore vind, solenergi, energisystemer og 
energilagring.  Norsk ekspertise fra oljev
irkomheten og maritim virksomhet kan 
brukes i fremtidig offshore vindkraftutbygging 
i begge land.

Hydrogen er et område med stort samar
beidspotensiale. Med tilførsel av fornybar 
energi og sterk prioritering av elektrifisering i 
transportsektoren har Norge store ambisjoner 
for anvendelse av hydrogen, særlig i maritim 
sektor. I Japan er utviklingen av kostnad
seffektive verdikjeder sentralt, inkludert 
lagringsbatterier, brenselceller, produksjon, 
transport og lagring. Rollen hydrogen vil 
kunne spille i omstillingen av energisystemet 
og energimarkedet vektlegges. Japan ønsker 
partnerskap med tilbydere av grønn eller blå 
hydrogen i store mengder (og lav kostnad/
pris). Internasjonalt samarbeid (inkludert 
FoU) er her helt avgjørende for utvikling av 
verdikjeden. 

Hav er et naturlig samarbeidsområde 
for havnasjonene Japan og Norge. Marin 
forskning er et prioritert område under 
forskningsavtalen, med utgangspunkt i at 
landene har felles interesser knyttet til hav. 
Samarbeidet omfatter både aquakultur, 
fiskefor, mattrygghet, klimaforskning relatert 
til hav, men også grunnleggende kunnskap 
om økosystemer og bærekraftig forvaltning. 
Digitalisering og robotisering i havbasert 
industri er områder hvor samarbeid med 
Japan har stort potensiale. FoU knyttet til 
leting og utvinning av havmineraler har stor 
oppmerksomhet i Japan og vil kunne ha stor 
relevans for aktivitet også på norsk konti
nentalsokkel. Japan er et av landene som 
deltar i det internasjonale høynivåpanelet for 
bærekraftig havøkonomi, som ledes av Norge.

Helse, omsorg og velferdsteknologi ble 
inkludert som et av de prioriterte områdene 
for samarbeid under møtet I felleskomiteen 
for Forskningssamarbeid I 2018, blant annet 
på bakgrunn at et økt antall fellespublikas
joner mellom norske og japanske forskere. 
Norge og Japan har felles utfordringer og 
interesser knyttet til aldring, utvikling av en 
bærekraftig helseomsorg, offentlig helse og 
persontilpasset medisin. Det er ganske stort 
overlapp i sykdomsbyrden/bildet mellom de 
to landene. Klinisk medisinsk forskning er et 
område hvor norske miljøer er sterke, blant 
annet innen nevrovitenskap, kreftforskning 
og immunologi.  Medisinsk teknologiut
vikling, ehelse og global helse vil også kunne 
tjene på økt samarbeid med Japan, slik et av 
Horizon 2020 INCO Flagshipene la opp til. 

Polarforskning Norge og Japan har lang 
tradisjon for polarforskningssamarbeid, 
særlig i Arktis. Det er spesielt samarbeid 
innen glasiologi, forurensing i Arktis og 
atmosfæreforskning som har vært prior
itert. Dette inkluderer både in situ målinger, 
anvendelse av forskningsfly og anvendelse 
av avansert teknologi for iskjerneboringer. 
Samarbeid med Japan er høyt prioritert 
i infrastrukturprosjektet SIOS (Svalbard 
Integrated Arctic Earth Observing System), i 
Svalbard Science Forum og i Ny Ålesund. 

Romforskning Samarbeid knyttet til 
forskningsinfrastruktur for romforskning 
i NordNorge og på Svalbard har vært 
omfattende siden Japan ble medlem av 
EISCAT i 1996. Dette inkluderer grunnleg
gende vitenskapelige studier av den øvre 
polare atmosfære, ionosfæren og energi og 
momentutvekling mellom magnetosfæren 
og solvinden etter partikkelutbrudd fra solen 
som nordlys og «romvær». 

Samfunnssikkerhetsområdet peker seg ut 
som egnet til mobilitet og samarbeid med 
Japan. Norsk og japansk forskning på feltet er 
i stor grad komplementær, japanske forskere 
har hatt fokus på teknisk naturvitenskapelige 
fag, mens norske forskere har vært sterkest på 
samfunnsfaglig tilnærming. Erfaringer med 
utlysninger sammen med Japan gjennom 
EU Horisont 2020, Secure societies, viser at 
norske forskere er i posisjon til å etablere 
samarbeid om søknader med japanske 
forskere. 

Thirty-six Views of Mount Fuji - The Great Wave off Kanagawa, by Katsushika Hokusai


