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Rentekutt i de store økonomiene 
 

Både i USA, EU og i Kina ble det foretatt rentekutt i sentralbankenes innskuddsrente. Dette indikerer 
at sentralbankene har behov for å stimulere sine økonomier. Bare i annerledeslandet Norge ble 
renten satt opp med 0,25 prosent i september. Samtidig er langsiktige renter på et lavt nivå i de 
store økonomiene.  
 
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,94 prosent i september, og er opp 10,90 prosent hittil i år. 
Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,10 prosent i september, og er opp 
16,20 prosent hittil i år. Markedene svingte mye frem og litt tilbake i september. Det kan synes som 
om det er mange pessimister i markedet, men likevel er globale aksjer den beste aktiva klassen så 
langt i år. 
 
I USA holder arbeidsledigheten seg lavt, på om lag 3,7 prosent av arbeidstokken. Det skapes fortsatt 
godt med jobber, selv og det har vært en litt svakere tendens de siste månedene. Federal Reserve, 
den amerikanske sentralbanken, følger disse tallene tett. Sentralbanken senket sin innskuddsrente 
med 0,25 prosent i september. I juni uttalte sentralbanken at de ikke så for seg flere rentekutt, men 
utviklingen i amerikansk økonomi har svekket seg litt, og dermed kom det et ny rentenedsettelse nå 
i september. Markedet forventer at sentralbanken kommer med flere kutt fremover, men da må det 
gå fra vondt til verre i amerikansk økonomi. Ved slutten av måneden kom det dårlig nytt på ISM-
indeksen for september. ISM-indeksen er innkjøpssjefenes forventningsindeks i amerikansk industri, 
og normalverdi for indeksen er 50. Det ble meldt om en indeks verdi på 47,8, mens den var 49,1 i 
august. Det var ventet en oppgang til 50. Når dette tallet ble publisert, falt børsene umiddelbart. 
Likevel var september en god måned i det amerikanske aksjemarkedet. Den brede indeksen 
Standard & Poor 500 var opp 1,72 prosent. 
 
I Europa vil den europeiske sentralbanken igjen begynne å kjøpe store mengder obligasjoner for å 
stimulere økonomien. I tillegg senkes innskuddsrenten i sentralbanken fra minus 0,4 prosent til 0,5 
prosent. Arbeidsledigheten i EU var på 6,2 prosent i august. Det er det laveste som er målt siden 
målingene startet i januar år 2000. Tsjekkia har lavest ledighet i EU, med 2 prosent. Hellas har 
høyest arbeidsledighet i EU, med 17 prosent. Inflasjonen er på 1 prosent, noe som er sånn passe. 
Årsaken er at inflasjonen sier litt om veksten i økonomien. Den store usikkerheten i EU er om 
England trer ut av unionen. Englands nye statsminister, Boris Johnson, hevder at England trer ut av 
EU 31.oktober i år uansett hvilken avtale de får med EU. Hvis det skjer, vil en av skyene på den 
makroøkonomiske himmelen forsvinne, samtidig som det blir lavere økonomisk vekst i England en 
tid fremover. 
 
I Kina ble det også foretatt et rentekutt på 0,25 prosent dagen etter at det amerikanske rentekuttet 
skjedde. Veksten i den kinesiske økonomien avtar, og det er spesielt handelskrigen mot USA som 
forårsaker det. Det er lagt kraftig toll på kinesiske varer i USA. Dette medfører lavere etterspørsel 
etter kinesiske varer i USA. Men det forhandles fortsatt for å komme frem til en handelsavtale 
mellom de 2 stormaktene. 



Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. Samtidig uttrykte 
sentralbanken at den nye innskuddsrenten på 1,50 prosent blir liggende i ro en stund. Svakere global 
vekst medfører at Norges Bank foreløpig utsetter den siste av to rentehevinger som ble annonsert i 
juni. 
 
Futures-prisen på olje steg 2,13 prosent fra 58,19 dollar per fat til 59,43 dollar per fat i september. 
Oljeprisen var imidlertid på rundt 66 dollar per fat midt i september etter at det ble utført et 
droneangrep mot det største oljeraffineriet i Saudi Arabia. Reparasjonen av anlegget gikk relativt 
raskt, og etter det sank oljeprisen igjen. Sanksjonen mot Iran og konflikt i Libya støtter opp om 
oljeprisen, mens handelskrigen mellom USA og Kina senker kinesisk vekst, og dette påvirker 
oljeprisen negativt.  
 
Spotprisen for laks var i området 35 - 40 kroner per kilo i slutten av september. Noe økning i 
slaktevolumene har sendt prisen litt ned. Stor fisk på 6 kilo og oppover prises høyere opp mot 60 
kroner per kilo. Trolig vil lakseprisene styrke seg i 4 kvartal. 
 
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 3,8 prosent av arbeidsstyrken, 
sesongjustert for perioden juni til august. Dette er noe høyere enn forrige måling, som viste en 
ledighet på 3,6 prosent. Ledigheten er imidlertid fortsatt på et relativt lavt nivå. En arbeidsledighet 
på 3-4 prosent gir ikke press i økonomien. 
 

Sannsynligvis vil lavere langsiktige renter kunne «booste» verdien av realaktiva oppover i pris. 

Årsaken er at den langsiktige renten er alternativkosten ved å investere i realaktiva slik som aksjer og 

eiendom. Vi mener derfor dette kan være et godt kjøpstidspunkt for aksjer, spesielt hvis 

aksjebørsene tar seg en tur ned i 4. kvartal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utvalgte nøkkeltall for september 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 30.09.19

OSEBX 2,94 % 10 års stat, Norge 1,22

MSCI AC World 2,10 % 10 års stat, USA 1,68

S&P 500 1,72 % 2 mnd NIBOR 1,77

FTSE 100 2,79 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,14 % Brent Future 0,41 %

Euro/USD -0,57 % Gull -3,08 %

Euro/NOK -1,16 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 30.09.2019:    100,1584 

FORTE Pengemarked leverte 0,10 prosent avkastning i september, mens referanseindeksen, ST1X, 
steg 0,09 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,48 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,77 prosent.  
 

Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. Den er nå på 1,50 prosent. I 

september steg 3 måneders Nibor 14 basispunkt til 1,78 prosent. Norges Bank annonserte at renten 

vil ligge i ro på dette nivået en god stund fremover. Mye kan imidlertid skje på litt lengre sikt. Vi 

forventer at 3 måneders Nibor vil stige noe mer, fordi forskjellen mellom 3 måneders Nibor og 

innskuddsrenten i Norges Bank er på historisk lavt nivå, samtidig som denne forskjellen har en 

tendens til å være noe større ved nyttår. 

Kilde: Online Trader 

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, steg 2 basispunkter i september, og dette 

hadde en entydig negativ påvirkning på fondet. Kredittpåslaget er høyt i en historisk sammenheng. 

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,1 prosent i august. Tilstrammingen i 

arbeidsmarkedet de siste årene har bidratt til at lønnsveksten har økt. Det er utsikter til at 

lønnsveksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere anslått, spesielt hvis det blir lavere 

investeringer på norsk sokkel.  
 

Høyere rente og et relativt høyt kredittpåslag fører til høyere kuponger, og dette vil i sin tur bedre 

den løpende avkastningen i FORTE Pengemarked. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



 

 

 

FORTE Obligasjon 

Kurs per 30.09.2019:    111,5058 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,65 prosent i september, mens referanseindeksen, NORM, 

gikk -0,08 prosent. Hittil i år er fondet opp 3,92 prosent, mens indeksen har gått 2,10 prosent. FORTE 

Obligasjon fikk en meget god månedsavkastning i september på grunn av lavere kredittpåslag på en 

del av bankobligasjonene, samt at noen av verdipapirene har fått en høyereny kupongrente etter at 

Norges Bank økte sin styringsrente i september. 

Kilde: Bloomberg 

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,72 prosent (opp 21 

basispunkter), mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte opp 14 basispunkter, til 

1,78 prosent. Endringene i rentene ga liten kortsiktig effekt for fondet, på grunn av at fondet har 

veldig lav rentefølsomhet. På den annen side vil økt 3 måneds Nibor medføre høyere løpende rente i 

fondet, samtidig som reinvesteringsrisikoen i faste renter faller når de langsiktige rentene øker.  

 

Norges Bank hevet sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september til 1,50 prosent. Dette medførte 

at 3 måneders Nibor har kommet opp på et høyere nivå. Ettersom så å si alle verdipapirene i FORTE 

Obligasjon er knyttet opp mot denne renten, vil det i den neste 3-månedersperioden fastsettes omlag 

0,25 prosentpoeng høyere kupongrente på alle verdipapirene. 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



Kursen på norske kroner har svekket seg markant det seneste kvartalet. En svakere krone gir bedre 

konkurransevilkår for norske bedrifter, med den gir også høyere prisvekst på importerte varer. Hvis 

den norske kronen blir svak over en lang periode, kan det skape høyere inflasjon, fordi 60 prosent av 

det norske forbruket importeres. 

I september har Sparebank 1 Østlandet emittert en ny fondsobligasjon og et nytt ansvarlig lån. Denne 
emisjonen gikk på lavere kredittpåslag enn det som var vanlig i markedet inntil det tidspunktet.  
Emisjonen flyttet kredittpåslaget i markedet nedover. Kredittpåslaget (det hver bank betaler ut over 
Nibor-renter ved etablering av nye lån) for fondsobligasjoner sank 17 basispunkter, for ansvarlige lån 
sank kredittpåslaget 9 basispunkter og for seniorlån var kredittpåslaget opp to basispunkter. Lavere 
kredittpåslag har vært svært positivt for FORTE Obligasjon i september.  
 
Et relativt høyt kredittpåslag, og en stadig høyere 3 måneders Nibor gir høyere kupongrenter 

fremover. Dette trekker i retning av høyere avkastning.  

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 30.09.2019:    92,7429 

FORTE Kreditt fikk en avkastning på -3,80 prosent i september. Hittil i år har avkastningen vært på -

2,56 prosent. Publiseringen av negative nyheter på flere av utstederselskapene i porteføljen var den 

viktigste driveren for den negative verdiutviklingen, noe som står i kontrast til at det normalt er 

makrohendelser som vanligvis flytter fondskursen.  

FORTE Kreditt fikk en trøkk i september. I tillegg til en vanskeligere makrosituasjon, var det en negativ 

nyhetsstrøm knyttet til flere av utstederselskapene. Slike nyheter kan gi brå negative kursbevegelser i 

kredittmarkedet. 

De viktigste positive bidragene kom fra Scorpio tankers (+44 basispunkter (bp)), Offshore Drillling 

Group (+24 bp) og Hoist Finance (+6 bp), mens de viktigste negative bidragene kom fra Floatel (-271 

bp), McDermott, (-29 bp) og Nova Austral (-29 bp). 

Scorpio tankers er en viktig posisjon for fondet, både med tanke på utsteder og sektor. I forbindelse 

med innføringen av nye utslippsregler for skipsfarten forventes det økt etterspørsel etter tankskip, 

samtidig som tilbudet blir begrenset av hvilke skip som kan oppfylle miljøkravene. Offshore Drilling 

Group opererer i Mexico Gulfen et område der det forventes økt aktivitet. Hoist er omsatt på høyere 

nivåer. Floatel opererer halvt nedsenkbare boligplattformer. Lav vedlikeholdsaktivitet har ført til en 

slunken ordrebok, noe som var planlagt håndtert ved at selskapet avtalte å fusjonere med det 

finansielt sterkere selskapet ProSafe. Etter at konkurransemyndighetene anførte innvendinger mot 

fusjonen falt obligasjonene i kurs. En god kontantsituasjon, pantesikkerhet, muligheten for at 

fusjonen fortsatt kan finne sted og muligheten for nye kontrakter gjør at vi tror at disse obligasjonene 

kan stige i kurs fra dagens nivå. Kursen på McDermotts obligasjonslån falt brått etter at selskapet 

meldte at de har hyret en såkalt turn around manager. Kostnadsoverskridelser har satt selskapet i en 

vanskelig kontantsituasjon, noe selskapet melder at kan håndteres ved å selge dets teknologidivisjon. 

Utfordringen for selskapet er nå å håndtere kontantsituasjonen frem til at salget kan realiseres. Nova 

Austral er et nordisk private equity eid lakseoppdrettsselskap som opererer i Chile. Selskapets 

vanskelige situasjon skyldes at underrapportering av dødeligheten i oppdrettsanleggene har ført til 

reaksjoner fra myndighetene som i sin tur har begrenset produksjonsvolumet. Vi har tillit til at 

selskapet håndterer situasjonen profesjonelt, men observerer at selskapet har utfordringer frem til en 

tid der volumene normaliseres. 

Selv om negative månedsavkastninger forekommer innimellom, så er det heldigvis sjelden at vi får så 

store utslag som i september. For fremtiden har vi tro på at fondets posisjoner i shipping- og rigg-

sektorene vil gi en attraktiv avkastning.  

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



FORTE Norge 

Kurs per 30.09.2019:    208,0511 

FORTE Norges avkastning så langt i år er 16,57 prosent, noe som er 4,24 prosentpoeng bedre enn Oslo 
Børs’ Fondsindeks i 2019. Oslo Børs’ fondsindeks steg med 2,47 prosent i september, mens fondet 
hadde en avkastning på 4,72 prosent. FORTE Norge ligger nummer fire av 88 norske aksjefond hittil i 
år!  
 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar og fire av fem globuser på bærekraft! 
 
FORTE Norges gode utvikling i forhold til fondsindeksen i september, skyldes at fondet gikk inn i 
måneden med en syklisk- og oljerelatert eksponering. Da droneangrepet i Saudi Arabia sendte 
oljeprisen opp mot 69 dollar, ble porteføljen dreiet mer mot defensive aksjer. 
 
Oljeprisen var opp over ti prosent i løpet av måneden, som følge av droneangrepet i Saudi Arabia, 
men prisen på brent olje falt tilbake til drøye 59 dollar per fat ved utgangen av september. Innen 
oljerelatert sektor var spesielt Equinor, Subsea 7, DNO og TGS positive bidragsytere i FORTE Norge i 
september. 
 
Lakseprisen hadde en svak utvikling også i september og endte i underkant av 40 kroner per kilo for 
laks rundt 3-4 kg. Det var igjen relativt store avvik i omsetningene mellom de ulike vektklassene i 
løpet av måneden, der småfisk ble omsatt på høye 30 tall og storfisk rundt 60,- per kilo. De aksjene 
innen sjømatsektoren som bidro positivt i FORTE Norge i september var Norway Royal Salmon og 
Bakkafrost. 
 
I industrisegmentet bidro spesielt Norsk Hydro til positiv utvikling i FORTE Norge i september. 
Selskapet hadde en positiv kapitalmarkedsdag og har fått tillatelse til å starte opp igjen Alunorte. 
 
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde Nordic Semiconductor og Evry en god måned. 
 
Bank, eiendom og den øvrige finanssektoren bidro sterkt til fondets avkastning i september, der DNB, 
Storebrand og Entra bidro positivt, etter at de hadde en svak august måned. 
 
Shipping sektoren med MPC Container Ships i spissen bidro med positiv avkastning i fondet, etter at 
rater og segment innen sektoren tok seg opp i september.  
 
Vi nærmer oss rapporteringssesongen for tredje kvartal, og nå blir det spennende å se om resultater 
og fremtids utsiktene er gode nok til å stimulere markedene fremover. Aksjemarkedene har nok 
allerede tatt noe høyde for en betydelig svakere vekst i verdensøkonomien og svakere vekst i 
selskapsresultatene. Svingningene i markedet forventes å øke fremover når vi nærmer oss 
rapporteringssesongen, men vil gi oss muligheter til å skape meravkastning.  
 

Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz 



FORTE Global 

Kurs per 30.09.2019:    191,1032 

FORTE Global hadde en avkastning på 0,78 prosent i september. Hittil i år har avkastningen vært på 
18,55 prosent. Positive bidrag til avkastningen kom fra sektorene energi og finans, mens helsetjenester 
og telekommunikasjon leverte relativt svakt. 
 
I september løftet de globale aksjemarkedene seg noe. Den positive avkastningen kom i en situasjon 
der den positive effekten av penge- og finanspolitisk stimulus slåss med den negative effekten av 
dempede vekstforventninger, som i sin tur er knyttet til globale handelskonflikter. 
 
I denne månedsrapporten vil vi fokusere på den delen av investeringsprosessen som er knyttet til 

sektorseleksjon. Prosessen starter med å finne markedets implisitte forventninger. Dernest vurderer 

forvalter om disse estimerte forventningene er rimelige, eller om det skal legges andre forventninger 

til grunn. Til slutt gjøres en optimering med nye korrigerte anslag på forventet avkastning. 

Optimeringsverktøyet som forvalter benytter seg av er vist i figuren under. 

Attraktiviteten ved denne tilnærmingen er at sektorallokeringene ikke gir store avvik fra benchmark, 

slik at implementeringen er praktisk gjennomførbar . Som vi ser, gir optimeringen en overvekt av 

konsumentvarer, energi og IT, mens forbruksvarer, materialer og telekommunikasjon undervektes.  

Til nå har vi hatt en offensiv tilnærming til det globale aksjemarkedet. Fremover vil vi særlig vurdere 

om endrede vekstforventninger for verdensøkonomien bør lede til en mer defensiv posisjonering av 

fondet. 

Ansvarlig forvalter:  Arne Eidshagen 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder var opp 3,25 prosent i september, og er opp 15,01 prosent i 2019. Oslo Børs’ 
fondsindeks er opp 12,33 prosent hittil i år, etter å steget 2,47 prosent den siste måneden. Dette gir en 
meravkastning på 0,78 prosent på måneden og 2,69 prosent så langt i år. FORTE Trønder er kåret til 
Norges beste aksjefond av Dine Penger, og fortsetter å prestere! 
 
Store svingninger i Brent olje preget i aller høyeste grad handelen på Oslo Børs i september. Brent olje 
gikk i midten av måneden fra 60 dollar til i underkant av 70 dollar per fat nærmest over natten, etter 
nyheter om et droneangrep mot Saudi Arabias oljeproduksjon. Dette medførte naturlig nok til en 
kortsiktig sterk oppgang blant de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs. Ved månedsslutt kunne vi 
imidlertid notere at hele oppgangen i Brent olje forsvant, og at den stengte marginalt opp på rundt 
59,5 dollar per fat i september. De oljerelaterte aksjene i fondet, bidro i sum positivt i september. 
Fondets største posisjon ved inngangen til måneden, Equinor, var opp 11 prosent. Oppgangen skyldes 
i hovedsak at selskapet meldte om et tilbakekjøpsprogram på 5 milliarder USD. Også Aker, DNO, 
Subsea 7 og Okea bidro positivt, etter oppgang på 4-9 prosent. På den svake siden, var Aker Solutions 
ned i underkant av ti prosent.  
 
Lakseprisen har over lengre tid vært handlet på nivåer som er langt under analytikernes 
forventninger, og september ble intet unntak. Dette preget etter hvert også sjømataksjene på Oslo 
Børs. Selv om fondets relative eksponering innen sjømatsektoren er beskjeden for øyeblikket, påvirket 
posisjonen i Salmar fondet negativt denne måneden, etter fall på nærmere åtte prosent. På den 
positive siden var Norway Royal Salmon opp fem prosent. Oslo Børs sjømatindeks var for øvrig ned i 
underkant av fire prosent i september. 
 
Bank- og finansaksjene i fondet hadde i motsetning til foregående måned, en positiv utvikling. Spesielt 
Storebrand bidro til meravkastningen, etter å steget 9,5 prosent. Også DNB var opp ni prosent i 
september. Fondets egenkapitalbevis i Sparebank 1 SMN og Melhusbanken var noe mere beskjedent 
opp henholdvis 2,6 og 1,6 prosent.  
 
Av andre aksjer som bidro positivt til fondets meravkastning i september, var igjen Veidekke og 
Kongsberg Gruppen å finne høyt oppe på vinnerlisten. Etter lengre tids oppgang siden vi kjøpte 
aksjene, valgte vi nå å selge oss ut. Også Norsk Hydro bidro positivt, etter å steget 11 prosent. På den 
svake siden var Kongsberg Automotive ned 5,5 prosent. For øvrig er både Tomra og KID nye aksjer i 
porteføljen.  
 
Ser man nå fremover, blir det veldig spennende å se resultatet av rapporteringssesongen for tredje 

kvartal, som er like rundt hjørnet. Selv om inntjeningsestimatene (forventningene) har kommet noe 

ned i det siste, har jevnt over børskursene holdt seg bra. Den siste månedens positive kursutvikling 

innen sektorer som olje og sykliske aksjer, kan nok tyde på at også markedene har høye forventninger 

til en sårt tiltrengt positiv løsning rundt handelskrigen mellom USA og Kina. I så måte kan man også 

tro at markedene er sårbare for negative overraskelser. Vi er forberedt på store svingninger denne 

høsten, noe som vil gi muligheter for gode langsiktige investeringer.  

Kurs per 30.09.2019:    267,2887 

Ansvarlig forvalter: Stein Frode Aaseng 



Retorikken og Kapitalen 
 

Finansmarkedene er fascinerende. Du har de store summene, risikotagerne, formuer som skapes 
eller går til grunne, men også profesjonaliteten, modelleringen, matematikken og nobelprisene. 
Det er en tumleplass for klovner og genier, for oljefond og folk flest.  
 
Slikt blir det historier av. Finansmarkedene er også markeder for fortellinger og konkurrerende 
narrativer. Særlig i situasjoner der det selges finansielle produkter som verdipapirer eller 
forvaltning er retorikken en integrert del for finansprofesjonelles virke. Enkelte hevder sågar at 
finansbransjen er en underavdeling av underholdningsbransjen.  
 
Neste år er vil det være femti år siden Roland Barthes utgav «L’ancienne rhétorique. Aide-
mémoire». I lys av jubileet, og at begrepet retorikk har kommet på moten igjen, vil vi  trekke noen 
konklusjoner som er relevante for finansbransjen.  
 
Barthes ramser opp en rekke av retorikkens praksiser, retorikken er en teknikk, undervisning, 
vitenskap, moral, en praksis og et spill. Videre hevder han at det ikke finnes noen ny retorikk. I 
mangel av en ny retorikk må vi klare oss med den gamle retorikken. Vi må gå til antikken. 
 
Retorikken har vært debattert heftig i vestlig kultur de siste 2500 år. Debatten sees gjerne som 
sivilisasjonsdefinerende for den vestlige sivilisasjon. For umiddelbart å sette stemningen, se for deg 
Raphaels maleri Skolen i Athen. Rubens fanger hele den vestlige sivilisasjon ett bilde. I bildets 
sentrum ser vi Platon som peker oppover mot de ideelle, mens Aristoteles peker mot jorden og det 
praktiske.  
 
Et kritisk blikk på retorikken finner vi hos Platon, som i dialogen Gorgias lar Sokrates uttale at 
talekunsten slett ikke er noen kunst, men bare et skyggebilde av statskunsten. Retorikken er 
snarere en form for smisking. Synet på retorikken har siden alltid vært todelt. Uttrykket: «han er en 
stor retoriker», kan bety at han har ordet i sin makt, men også at han er en lurendreier. Kritikken 
går ut på at mens talekunsten handler om å overtale, så sier den ikke noe om å overtale noen om 
hva som rett eller sant. En god retorikk vil søke det rette eller det sanne. 
 
Dette bringer oss tilbake til finansverdenen. Handler salgsrollen bare om å lukke et salg? Jeg tror 
ikke det. Denne problemstillingen høyst aktuell. Jeg har selv blitt sendt på salgstrening med 
forklaringen at det handler om å sette form over innhold.  Her gikk jernteppet ned for min del. En 
god retorikk vil alltid la innholdet lede formen. 
 
Betyr dette at presentasjoner bare skal være saklige? Slettes ikke! Det kan ofte være effektiv å 
kommunisere hvordan noe føles. En uortodoks tilnærming kan være mer informativ enn en 
ortodoks. Dette bringer meg tilbake til Barthes. Han analyserte ulike populærkulturelle fenomener 
slik som skuespillet i fribryting. Da Trump publiserte sin video med wrestling-tema, så var det 
kanskje den mest effektive måten for ham å kommunisere hva slags president han ønsker å være. 
 

Mine råd for en god retorikk vil være: Når du presenterer produkter, er målet å avdekke om du kan 
dekke kundens behov. Hvis du ikke kan det, si det rett ut. Ta kundens beskrivelse på alvor og still 
spørsmål for å få et helhetlig bilde. Oversett beskrivelsen til fagterminologi for å finne rett løsning.  
Ikke snakk dårlig om  konkurrentene. Du kan gjerne bruke bilder og beskrive hvordan produktet 
ditt føles. Du kan gjerne omfavne at du er i underholdningsbransjen – det er lov å være morsom. La 
alltid innholdet styre formen.  



Gjestekommentar i siste utgave av Kapital, Arne Werner Eidshagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


