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Nedstengning i økonomiene, men aksjene stiger 

Spredningen av koronaviruset uroet markedene også i april, og viruset har spredd seg til alle 
kontinenter. Som følge av viruset har arbeidsledigheten økt, men verdens aksjebørser har begynt å 
stige. Samtidig har oljeprisen vært vedvarende lav. 
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 9,61 prosent i april, men er ned 16,78 prosent hittil i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 10,71 prosent i april, men er ned 
12,94 prosent hittil i år.  
 
I USA har veldig mange personer blitt arbeidsledige siden utbruddet av koronapandemien, og landet 
er et av de hardest rammede av pandemien. Diverse krisetiltak er innført for å støtte bedrifter for å 
hindre for mange permitteringer og oppsigelser. De fire enorme tiltakspakkene som Kongressen har 
vedtatt, øker statsgjelden med to billioner dollar. USAs budsjettunderskudd ventes å stige til 3,7 
billioner dollar på grunn av massive støttetiltak til næringslivet og private som rammes av 
koronakrisen. Spredningen av koronaviruset og tiltakene som er innført for å minske spredningen 
har ført til det største fallet i bruttonasjonalprodukt på ett kvartal i USA siden 2008. Økonomien 
krympet med 4,8 prosent i første kvartal, og det forventes at aktiviteten vil avta ytterligere i tiden 
fremover. Likevel gikk den brede aksjeindeksen Standard & Poor 500 hele 12,68 prosent i april. 
 
Økonomien til landene i eurosonen gikk tilbake 3,8 prosent i første kvartal. Koronapandemien har 

gitt den største tilbakegangen siden denne statistikken startet i 1995, større enn fallene under 

finanskrisen i 2008. Arbeidsledigheten var litt høyere i EU i mars, men det forventes at tallene vil 

stige utover. Den europeiske sentralbanken holder innskuddsrenten uforandret på -0,4 prosent. 

Siden den europeiske økonomien var relativ svak fra før, vil det sannsynligvis ta lengre tid å komme 

tilbake i vanlig gjenge. I EU er det hvert enkelt land som gjennomfører sine støttetiltak. Det er 

spesielt nord i Italia, samt i Spania viruset har herjet mest. Nedstengning av økonomiene er det 

viktigste tiltakene mot viruset. Dette vil senke bruttonasjonalproduktet ytterligere i tiden fremover. 

Til tross for dette steg Euro stoxx 50 hele 5,06 prosent i april. 

Kinas økonomi falt 6,8 prosent i første kvartal i år. Selv om Kina kanskje har taklet pandemien best, 

vil det sannsynligvis ta noe tid før økonomien kommer i gjenge igjen. Det må derfor antas at 

økonomien kan krympe enda litt til. Det blir svært krevende å skape en økonomisk vekst igjen, mens 

viruset fortsetter å holde den globale etterspørselen nede. Når viruset etter hvert gir seg, eller det 

kommer vaksiner som hjelper, vil den kinesiske økonomien snu. Da vil vi se høyere etterspørsel etter 

råvarer, deriblant olje.  



Futures-prisen på olje steg marginale 0,01 prosent fra 26,35 dollar per fat til 26,48 dollar per fat i 

april. Det var møte i OPEC i april, og det var ventet at dette skulle avstedkomme en reduksjon i 

produksjonen, som skulle balansere oljemarkedet. Den globale oljeetterspørselen har sunket fra 100 

millioner fat per dag til 70 millioner fat per dag på grunn av koronapandemien. Det var forventet at 

OPEC ville redusere sin produksjon med 15 millioner fat per dag, men kuttet ble kun 10 millioner fat 

per dag.  Dette skal gjelde fra 1. mai, og som følge av det ble oljeprisen liggende lavt i april. Saudi-

Arabia har oppnådd flere ting. Skiferoljeprodusentene i USA vil sannsynligvis gå konkurs med den 

lave oljeprisen. Samtidig vil andre oljeprodusenter utenfor OPEC, som Russland og Norge slite. Dette 

får ekstra stor effekt når pandemien råder samtidig. 

 

Den norske arbeidsledigheten var, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,5 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden januar til mars. Dette er noe lavere enn forrige måling, som viste en 
ledighet på 3,8 prosent. I april er situasjonen blitt helt annerledes. 246 000 personer er registrert 
som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 8,8 prosent av arbeidsstyrken. 
Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 258 400 personer, 
eller 9,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 150 000 personer registrert som delvis ledige 
arbeidssøkere. Totalt var dermed 408 400 personer, eller 14,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert 
som arbeidssøkere hos NAV. Beregninger viser at om lag 58 prosent av de helt ledige og 79 prosent 
av de delvis ledige er permittert. Det er blitt innført massive hjelpetiltak for at bedriftene skal holde 
hjulene i gang, slik at arbeidsledigheten ikke blir uhåndterlig. En økning i arbeidsledigheten må 
forventes fremover, samtidig som det kan komme en konkursbølge.  
 

Børsene ser gjennom krisen, og når krisen er som størst i arbeidsmarkedet, skjønner markedet at det 

ikke kan bli så mye verre, og sender aksjekursene oppover. Aksjebørsene har således hatt en fin reise 

i april. Fremover kan det variere mye, fordi det kan ta tid før økonomiene er i fullt gjenge igjen.  

 

 

Utvalgte nøkkeltall for april 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.04.20

OSEBX 9,61 % 10 års stat, Norge 0,61

MSCI AC World 10,71 % 10 års stat, USA 0,62

S&P 500 12,68 % 3 mnd NIBOR 0,50

FTSE 100 4,04 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK -1,60 % Brent Future 0,49 %

Euro/USD -0,73 % Gull 6,94 %

Euro/NOK -2,29 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.04.2020:    98,5625 

FORTE Pengemarked leverte 0,65 prosent avkastning i april, mens referanseindeksen, ST1X, steg 0,03 
prosent. Hittil i år er fondet opp 0,12 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,52 prosent.  
 
I løpet av april var 3 måneders Nibor ned 56 basispunkter, til 0,50 prosent.  

Kilde: Online Trader 

 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, var ned 21 basispunkter i april, og dette hadde 
meget god effekt på fondet. Kredittpåslaget steg kraftig i mars, men kom mye tilbake i april. 
 

Årsaken til lavere 3 måneders Nibor er at Norges Bank har senket sin innskuddsrente fra 1,5 prosent 
til 0,25 prosent i mars som følge av utbruddet av koronaviruset. Norges Bank satte ned renten for å 
hjelpe økonomien i gang. Med lavere rente blir det enklere for låntakere å komme seg igjennom en 
vanskelig tid. 
 

Nedstengningen av økonomien senker aktiviteten. Mange jobber fra hjemmekontor, mens 
arbeidsledighet og permitteringer rammer mange bransjer. Det er kraftig lut som er tatt i bruk for å 
stanse pandemien. Selv om det lettes opp litt nå, vil det ta lang tid før samfunnsmaskineriet kommer 
i gang igjen for fullt. Det kan derfor ta lang tid før rentenivået kommer opp igjen. 
 

Vi har tro på at avkastningen for FORTE Pengemarked vil bli bra fremover på grunn av det høye 

kredittpåslaget for seniorlån. Det lave rentenivået bidrar lite. 

 

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.04.2020:    107,5827 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 5,13 prosent i april, mens referanseindeksen, NORM, var opp 

1,13 prosent. Hittil i år er fondet ned 2,85 prosent, mens indeksen er opp 1,23 prosent. Det er først og 

fremst en god del lavere kredittpåslag som har gitt fondet god avkastning denne måneden.  

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 0,64 prosent (ned 16 

basispunkter), mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte ned 56 basispunkter til 

0,50 prosent. Endringene i rentene ga liten kortsiktig positiv effekt for fondet, fordi fondet har veldig 

lav rentefølsomhet. På den annen side vil lavere 3 måneds Nibor medføre noe lavere løpende rente i 

fondet, samtidig som investeringsrisikoen i faste renter øker når de langsiktige rentene er blitt lave. 

Det vil si høye kurser. Årsaken til rentefallet er at Norges Bank satte ned sin innskuddsrente i to 

omganger i mars. På sitt ordinære rentemøte satte sentralbanken ned innskuddsrenten med 0,5 

prosent. Noen dager etterpå da koronaviruset ble erklært som en pandemi av WHO, satte Norges 

Bank ned innskuddsrenten med 0,75 prosent. Innskuddsrenten er nå på rekordlave 0,25 prosent.  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

I løpet av april har kredittpåslaget blitt en god del lavere, etter å ha vært på rekordhøye nivåer i mars. 
Alle banklånene har steget en del i kurs i løpet av april, og vi snakker da om fall i kredittpåslaget 
tilsvarende 312 basispunkter på fondsobligasjoner, 110 basispunkter på ansvarlige lån og 21 
basispunkter på seniorlån. Årsaken er at kredittpåslaget på utenlandske bankpapirer har sunket som 
følge av at frykten for koronaviruset har avtatt litt. Lavere kredittpåslaget sørget for solid avkastning 
for fondet i april. 
 
Det høye kredittpåslaget vil ha god effekt på fondet. Den lave renten har liten effekt. God avkastning i 

rentemarkedet må nå skje gjennom høyt kredittpåslag, og ikke den lave renten. FORTE Obligasjon er 

godt posisjonert i dette markedet. 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

 

FORTE Kreditt har fortsatt tillatelse til midlertidig å utsettelse av verdiberegning og utbetalinger av 

innløsninger i fondet. Endringer i denne situasjonen vil publiseres på FORTEs hjemmesider, der kan du 

også finne ytterligere opplysninger om fondet. 

Kredittmarkedet opplevde lavere stressnivåer i april enn i mars. Samtidig fører den økonomiske 

nedturen, som følger spredningen av koronaviruset, til at frekvensen av kreditthendelser blir høy. 

Figuren viser utviklingen i norsk PMI. Som vi ser opplever norsk økonomi lav aktivitet. Det er den 

svekkede økonomiske aktiviteten som, sammen med svært lave oljepriser, i hovedsak fører til høyere 

frekvens av kreditthendelser. 

Kilde: Bloomberg 

Kreditthendelsene vil ha form av konkurser og restruktureringer. I mange tilfeller vil selskapene be 

obligasjonseierne om lettelser i lånebetingelsene i form av lavere rente, lenger løpetid, mulighet for å 

oppta mer lå enn hva låneavtalen tillater eller at kupongrentene gjøres opp ved forfall snarere enn 

løpende. Mange vil sikkert ha fått med seg at flyselskapet Norwegian er inne i en slik prosess. 

Den negative effekten av flere kreditthendelser vil måtte veies opp mot at obligasjonskursene har falt, 

noe som innebærer høyere effektive renter på obligasjonene. Avkastningen i kredittmarkedet 

fremover vil altså i hovedsak være en balanse av høyere effektive renter og høyere tap fra mislighold. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 30.04.2020:    176,7660 

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 10,18 prosent i april, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 
10,12 prosent. FORTE Norge ligger som nummer tre av 88 norske aksjefond siste fem år!  
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar! 
 
Oljeprisen styrket seg med en snau dollar i løpet av måneden, og prisen på brent olje var 26,7 dollar 
per fat ved utgangen av april. Innen oljerelatert sektor var Aker BP, TGS, Subsea 7 og Equinor positive 
bidragsytere i FORTE Norge i april, grunnet bedre sentiment innen sektoren. 
 
Lakseprisen hadde en relativt flat utvikling i april og var omsatt omkring 50 kroner per kilo for laks 
rundt 4-5 kg ved utgangen av måneden. De aksjene innen sjømatsektoren som bidro til positiv 
avkastning i FORTE Norge i april var MOWI, Salmar, Grieg Seafood og Lerøy Seafood. 
 
I industrisegmentet bidro Norsk Hydro, Yara og Elkem til positiv utvikling i porteføljen i april. Norsk 
Hydro leverte bedre på kostnadssiden enn forventet, så aksjen reagerte positivt på kvartalsrapporten. 
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi bidro Nordic Semiconductor, Telenor, Schibsted og 
ATEA positivt i FORTE Norge denne måneden, grunnet kvartalsrapporter og bedre sentiment.  
 
I bank, eiendom og den øvrige finanssektoren hadde Storebrand, DNB og SRBANK fine positive bidrag 
til fondets avkastning i april. Det var noe bedre stemning innen sektoren etter krisen vi så i mars. 
 
Innen shipping segmentet bidro Wallenius Wilhelmsen positivt på grunn av noe bedrede utsikter for 
bilindustrien etter at bilproduksjonen nå settes i gang igjen.  
 
Vi er godt i gang med selskapenes rapportering for første kvartal og de fleste bedriftene venter et 

svakt første halvår 2020. Analytikerne har justert ned estimatene relativt mye i mange selskaper. Det 

ser ut som vi har sett bunnen på Oslo Børs for denne gang, og pris/bok forholdet har steget fra 1,3 i 

midten av mars til 1,65 ved utgangen av april når vi justerer for shipping og finansselskapene. 

Koronakrisen setter sine tydelige spor, men aksjemarkedet ser ut til å fokusere mer på inntjeningen 

for selskapene i 2021 nå, enn hva som skjer de neste månedene. Imidlertid er det rom for både 

skuffelser og positive overraskelser hos bedriftene fremover.  

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 30.04.2020:    184,0615 

FORTE Global fikk en avkastning på 7,91 prosent i april. Hittil i år har avkastningen vært på -8,62 
prosent. Sektorer som energi og konsumentvarer gjorde det relativt sterkt, mens sektorer som 
forsyning og forbruksvarer gjorde det relativt svakt. 
 
Koronakrisen var fortsatt i fokus i april. Selv om viruset sprer seg, så kom det globale aksjemarkedet 
sterkt tilbake. I hovedsak ser vi to grunner til denne utviklingen. For det første har aksjemarkedet en 
tendens til å falle for dypt når alvorlige negative hendelser inntreffer. Dette fenomenet kan i sin tur 
skyldes at grupper av aktører må likvidere posisjoner i illikvide markeder. Når stresset i 
finansmarkedene avtar er det igjen rom for kursøkninger i aksjemarkedet. Dernest har myndighetene i 
alle regioner valgt en offensiv linje i virkemiddelbruken for at økonomien skal stabilisere seg. Både 
penge- og finanspolitikk understøtter nå verdiene i det globale aksjemarkedet. 
 
Når energisektoren gjør det spesielt sterkt skyldes dette at stresset har avtatt noe etter at fallende 
oljepriser har gjort denne sektoren til den svakeste av alle sektorene i det globale aksjemarkedet i år. 
Konsumentvarer har gjort det relativt sterkt fordi folks konsum dreies over i slike produkter når mange 
har hjemmekontorløsninger. Et eksempel på et selskap i denne sektoren som utgjør 0,45% av fondet 
er Home Depot. Intuitivt virker det rimelig at et slikt selskap vil ha en relativt sterkere utvikling i den 
situasjonen som vi befinner oss i i dag. Forsyning og forbruksvarer er defensive sektorer, så det 
kommer ikke som noen overraskelse at disse sektorene gjør det relativt svakt i et sterkt marked.   
 
Figuren viser utviklingen i ulike faktorporteføljer, som benyttes i porteføljekonstruksjonen av FORTE 

Global, relativt til verdensindeksen. Vi ser nå at forskjellene i relativ avkastning blir større. Særlig viser 

momentumaksjer styrke mens verdiaksjer henger etter. Legg også merke til at lavvolatilitetsaksjer har 

gitt opp noe av forspranget. Dette er ikke overraskende siden det globale aksjemarkedet var sterkt i 

april. Snarere er det overraskende hvor sterkt denne stilen gjør det også i positive markeder. 

Vi lever i interessante tider. Det betyr av usikkerheten i det globale aksjemarkedet er høyere enn 

vanlig. Markedsaktørene er nå opptatt av hva konsekvensene av den økonomiske nedturen, som følger 

spredningen av koronaviruset, blir. Det er først i ettertid at vi vil kunne svare på om det globale 

aksjemarkedet priset inn riktige forventinger for økonomisk aktivitet. Dette betyr også at markedet kan 

komme til å bevege seg mye, både opp og ned, i tiden som kommer.  

Vårt hovedscenario er at en gradvis gjenåpning av økonomien på flere kontinenter sammen med en 

stimulerende økonomisk politikk gir gode forhold til å skape kursgevinster i det globale aksjemarkedet 

i tiden som kommer. Som alltid vil det også være andre hendelser som vil påvirke markedet. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

Etter et børsfall for historiebøkene i årets første kvartal, fikk vi et kraftig rekyl i stort sett alle markeder 
i april. FORTE Trønder steg 17,7 prosent, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 10,2 prosent. Hittil i året 
er fondet ned 30,7 prosent. FORTE Trønder er fortsatt i toppen blant norske aksjefond basert på fem 
års historikk. 
 
Oljeprisen endte på 26,7 dollar per fat, noe som er marginalt opp fra forrige måned, men var på det 
svakeste ned på 16 dollar per fat. De oljerelaterte aksjene i fondet var imidlertid viktige bidragsytere 
til fondets positive utvikling i april. Vinneren i porteføljen var BW Offshore, etter å ha steget 60 
prosent. Aker BP, TGS, BW Energy og Panoro Energy var alle opp mellom 28 og 40 prosent. Den sterke 
kursutviklingen i aksjene, til tross for en relativt beskjeden oljeprisoppgang, tolker vi som at markedet 
priser inn en høyere oljepris frem i tid. Dette er i tråd med vårt oljesyn, da vi tror de ekstreme 
ubalansene i oljemarkedet er av midlertidig karakter. Vi vil i tiden fremover se en gradvis effekt av at 
oljeetterspørselen øker i takt med en gjenåpning av samfunnet, samt at tilbudssiden begrenses 
betydelig i kraft av «OPEC+»-kuttene.   
 
Også bank- og finanssektoren opplevde en positiv børsutvikling i april. Vi valgte å øke beholdningen i 
Storebrand og DNB betydelig på et gunstig tidspunkt denne måneden, samt at vi tok inn Sparebank 1 
SMN, Sparebank 1 SR Bank og Norwegian Finans Holding. Alle disse bidro positivt til fondets utvikling, 
etter en sterk avslutning på måneden.    
 
Mange av selskapene innen industrisegmentet har vært alvorlig preget av at internasjonal handel er i 

«pausemodus». Flere av aksjene fikk imidlertid en etterlengtet opptur i april. Elkem var en av fondets 

vinnere denne måneden etter å ha steget rundt 30 prosent. Norsk Hydro endte måneden opp 

nærmere 16 prosent, etter å levert bedre førstekvartalstall enn forventet. Yara ble for øvrig tatt inn 

som ny aksje i porteføljen etter å levert en solid rapport for årets første kvartal, og erstatter 

Kongsberg Automotive som ble solgt tidlig i april.   

Telekom-, teknologi- og mediaselskapene i fondet har stått seg relativt bra gjennom koronakrisen. 
Nordic Semiconductor var beste positive bidragsyter i fondet innen dette segmentet i april. Aksjen 
endte måneden med en oppgang på i overkant av 30 prosent. Selskapet leverte for øvrig gode tall for 
første kvartal, og har tilsynelatende vært upåvirket av koranavirusets negative effekter. Crayon og 
Telenor var opp henholdsvis 12 og 4 prosent. Schibsted ble tatt inn i porteføljen mot slutten av 
måneden. 
 
Av andre aksjer i fondet som utmerket seg i april, bidro spesielt Nordic Nanovector positivt, etter å ha 
steget nærmere 50 prosent.  
 
Selv om vi fortsatt er i en fase hvor de reelle makroøkonomiske konsekvensene av pandemien og 

varigheten av krisen er ukjent, er vi nå styrket i troen på at dette ikke fører til en vedvarende 

økonomisk nedtur. Vi registrerer at man ser tegn i Kina til at handel og produksjon tar seg betydelig 

opp igjen, og forventer at dette også etter hvert vil skje i andre deler av verden som er rammet. Selv 

om vi tror at «bunnen» i aksjemarkedet er bak oss, er vi forberedt på at markedene vil svinge relativt 

mye også i tiden som kommer. Men, som vi formidlet for en måned siden, så pleier børsene å bunne 

ut en god stund før de gode nyhetene kommer. Det tror vi var tilfellet også denne gangen.   

Kurs per 30.04.2020:    197,8695 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



 

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 

 Digitalisering i koronaens tid 

Norge digitaliseres i et tempo vi aldri har sett før. Koronakrisen fører til at stadig flere yrkesgrupper 
må ta i bruk teknologi på en måte vi ikke hadde forestilt oss bare for noen måneder siden. Hvordan 
vil det påvirke næringslivet fremover? 
 
0veralt ser vi store digitale endringer som følge av koronaviruset. Behovet for sosial distanse gir et 
voldsomt løft for digital teknologi, ettersom vi må gjøre arbeidsoppgavene våre, kommunisere og 
koordinere oss uten fysisk kontakt med andre. Elever undervises hjemmefra, yoga og treningstimer 
avholdes på nett, musikere spiller konserter via nett og legetimer utføres digitalt. Møter avholdes 
via Teams, Zoom eller på andre plattformer og dokumenter signeres digitalt. Nye apper, som 
Smittestopp, utvikles på få uker. Ting som ellers hadde tatt 10-15 år å utvikle, kommer nå på plass i 
rekordfart. 
 
En av de store utfordringene vi står ovenfor på 2020-tallet er hva som skjer med jobbene når kunstig 
intelligens og roboter kan gjøre stadig mer. Ifølge OECD vil mer enn 800 000 norske jobber få 
radikalt endrede oppgaver på grunn av ny teknologi i årene som kommer. Det at vi nå så tydelig får 
demonstrert menneskets sårbarhet, kommer antakelig til å sette fart i utviklingen av kunstig 
intelligens. Dette betyr at mennesker må utvikle seg og erverve seg ny kunnskap i et tempo vi ikke 
har sett før. Mye av kompetansehevingen kommer til å foregå på nett, og koronakrisen har gjort at 
vi har fått prøve ut digitale læringsplattformer i en skala vi aldri har sett før. Vi kommer til å få mye 
verdifull erfaring fra videregående skoler, høyskoler og universitet, som nå underviser digitalt. 
Denne erfaringen vil helt sikkert kunne benyttes til å styrke norsk næringsliv når det kommer til 
fremtidig kompetanseheving. En kompetanseheving som ganske sikkert vil være tvingende 
nødvendig i samfunnet etter korona, hvis vi skal få økonomien på rett kjøl. 
 
Digital kommunikasjon kan selvsagt aldri erstatte verdien av direkte sosial kontakt – verken i skolen 
eller i samfunnet for øvrig. Mennesker er sosiale dyr. Vi erfarer imidlertid også at litt mer indirekte, 
digital sosial kontakt går greit. Det at folk jobber mere digitalt har medført færre jobbreiser, lavere 
klimautslipp, mindre trengsel og spart reisetid. Dersom to av fem flyreiser til møter eller 
konferanser tas virtuelt, snakker vi om substansielle kutt. En av markedsvinnerne etter korona har 
vært Zoom, som leverer videokonferanser. En god illustrasjon av det digitale skiftet er at verdien av 
dette ni år gamle selskapet nå er større enn American Airlines, United, Delta og JetBlue til sammen! 
Kanskje vil denne erfaringen føre til at vi får et bedre grep om de miljømessige utfordringene vi har 
hatt, og kanskje vil vi kunne få et enda mer bærekraftig næringsliv i fremtiden. 
 
Koronakrisen har også gjort noe med måten vi handler på. Når de små butikkene og de levende 
gatemiljøene har blitt lagt øde, har folk måtte benytte seg av elektroniske handelsplattformer og 
hjemlevering. En annen markedsvinner i koronakrisen er dermed Amazon. Jeff Bezos, grunnleggeren 
av Amazon og verdens rikeste mann, er blitt 250 milliarder kroner rikere siden krisen startet. 
Elektroniske handelsvaner vil vi helt sikkert ta med oss videre, vaner som vil kunne gi grunnlag for 
en markant økning i digital handel. 
Norsk økonomi kommer med stor sannsynlighet til å få langvarige skadevirkninger på grunn av 

koronaviruset. Samtidig har Norge og hele resten av verden nå fått et digitalt løft av dimensjoner. 

Verktøyene har vært der hele tiden. Titalls millioner mennesker går nå på et skikkelig crash-kurs i å 

bruke dem, og å lære å undervise, lære, selge og forhandle på nett. Det kan langsiktig gi et stort løft, 

både for kompetansebygging og produktivitet. 


