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”Undersøkelse om betydningen av tysk språk- og 
kulturkompetanse i noen utvalgte midtnorske eksportbedrifter” 
 
 
Informasjon om forskningsprosjektet til de utvalgte bedriftene:  

 
Bakgrunn 
 
Bakgrunnen for denne masteroppgaven som skrives ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU er 
flere tidligere undersøkelser (Hellekjær, 2007; Aske, 2005) som viser at mange norske bedrifter 
mangler språk- og kulturkunnskap i kontakt med utenlandske handelspartnere.  
 
I den siste tiden har både Den norske regjeringen og NHO hatt økt fokus på Tyskland som Norges 
viktigste handelspartner og viktigheten av språk- og kulturkompetanse i tysk. 
 
Den norske regjeringen har laget en egen «Tysklandsstrategi» for å styrke de norsk-tyske 
forbindelsene. I forordet til utenriksminister Børge Brende står det mellom annet: «Den nye strategien 
gjenspeiler at Tyskland er en viktig partner i EU/EØS og Schengen-samarbeidet. [] Betydningen av 
tyskkunnskaper og kjennskap til Tyskland, ikke minst for norsk næringsliv, er også fremhevet.»  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_tyskland/id762539/ 
 
Næringsminister Monica Mæland trekker ofte frem viktigheten av Tyskland som handelspartner for 
norske bedrifter og at Tyskland er et av våre største eksportmarked for mellom annet gass, metaller og 
sjømat.  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Naringssamarbeid-Tyskland---Norge/id765085/ 
 
NHO sier «Flere bør studere i Tyskland» og fremhever at rundt 3500 av deres bedrifter trenger ansatte 
med språk- og kulturkunnskap for å kunne hevde seg i konkurransen.  

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/flere-bor-studere-i-tyskland/ 

 
 
Formålet med spørreundersøkelsen 
 
Vi håper denne spørreundersøkelsen vil gi noen svar på for eksempel følgende: 
 

‐ I hvilken grad opplever bedrifter i Midt-Norge at de har kunnskap om kulturen til sine 
tysktalende handelspartnere? 

‐ I hvilken grad opplever bedrifter i Midt-Norge at de har tilstrekkelige tyskkunnskaper for å 
drive handel med tysktalende land? 

‐ Hva mener bedrifter i Midt-Norge er de viktigste fordelene de kan oppnå ved å utvide sine 
kunnskaper innen tysk språk og kultur? 

 
 



       
 

2 
 

De utvalgte bedriftene 
 
Bedriftene i utvalget er hentet fra internett, med utgangspunkt i meldlemsoversikten til Norsk Industri 
2015. Et variert utvalg av bedrifter i Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) som 
eksporterer varer/tjenester er valgt ut til å delta i undersøkelsen.  
 
Undersøkelsen gjelder hovedsakelig handel med Tyskland, men også handel med landene Sveits, 
Østerrike, Luxembourg, Liechtenstein, samt deler av Belgia og Italia er aktuelt å ta med om noen har 
relevante erfaringer med tysktalene handelspartnere derfra. 

 
 
Nyere forskning 
 
Det er høyst sannsynlig første gang akkurat denne type undersøkelse gjennomføres med utgangspunkt 
i tysk språk og kulturkunnskap i bedrifter i Midt-Norge, så det er svært viktig for resultatene at flest 
mulig av de inviterte deltar i undersøkelsen.  
 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
 
Å besvare spørreskjemaet er beregnet til å ta omtrent 15 minutter. Det vil i tillegg til informasjon fra 
spørreskjemaet kunne bli hentet ut informasjon fra bedriftens hjemmeside og ellers tilgjengelig 
informasjon fra internett. 
 
De første spørsmålene i undersøkelsen gjelder bakgrunnsinformasjon om bedriften og den som svarer. 
Deretter kommer noen spørsmål om bedriftens og deltakerens erfaringer når det gjelder tysk språk- og 
kulturkompetanse.  
 
Husk at det er viktig å svare på alle spørsmålene og å trykke på «submit» for å sende inn svarene til 
slutt. 
 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
 
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun veileder og student som har tilgang 
til datamaterialet. Det innsamlede datamaterialet vil bli oppbevart på studentens pc. Den enkelte 
bedrift eller deltaker skal ikke identifiseres i den endelige publikasjonen. Prosjektet skal etter planen 
avsluttes høsten 2016. Materialet vil etter dette bli oppbevart på studentens pc på ubestemt tid med et 
mål om videre bearbeiding i artikler eller andre publikasjoner.  
 
 
Frivillig deltakelse 
 
Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Forskningsprosjektet er meldt til Personvernombudet for 
forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
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Viktige datoer i prosjektet 
 
18.01.16 Sende ut informasjon til utvalgte bedrifter, oppdatere epostadresseliste 
25.01.16 Undersøkelsen sendes ut 
05.02.16 Svarfrist 
01.12.16 Foreløpig innleveringsdato ferdig masteroppgave 
 
 
Har du andre spørsmål? 
 
Dersom du har noen spørsmål til denne undersøkelsen, ta kontakt med: 
 
Prosjektleder/ masterstudent Nina Lødøen ved NTNU 
Mobil 92 25 34 65 
Epost nina.lodoen@ntnu.no  
 
Veileder/ førsteamanuensis Suzanne Bordemann ved Institutt for språk og litteratur, NTNU 
Telefon 73 59 66 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tusen takk for at du tar deg tid til å delta i undersøkelsen min! 

Hilsen Nina Lødøen 

 
 


