
«Den emosjonelle revolusjon» 

 

Gratulerer så mye til Fagernesseminaret som fylte 30 år i år! 

Hva kunne passet bedre i en slik sammenheng enn å fokusere litt ekstra på vår tidløse, men kanskje 

ofte undertrykte urkraft, nemlig følelsene våre. 

 

Journalist og økonom Kathrine Aspaas sto for et av de beste foredragene jeg har hørt i regi av 

Fagernesseminaret. Hun snakker om noe svært gjenkjennbart, og nært, men som muligens ikke har 

fått den anerkjennelsen det fortjener, før nå? Hun snakker om følelsene våre, og at den emosjonelle 

revolusjon er i gang. 

Følelser er helt avgjørende for hvem vi er, og hvilke valg vi tar. Aspaas inviterer oss til å bruke 

følelsene som den kraften de er. 

 

Sett med arbeidslivsøyne har slett ikke emosjoner alltid vært i høysetet - snarere tvert imot. 

Aspaas trekker opp tidslinjen og snakker om hvordan jobbene før i tiden handlet om å bruke 

musklene. Arbeiderne var ofte fabrikkarbeidere, veversker - og det var kroppslig tungt arbeid. 

I dag handler jobbene om å bruke hjernen. Vi er opptatt av det å skaffe seg kompetanse og kunnskap 

i form av formell utdanning (gjerne mastergrader, osv.) 

 

I fremtiden derimot spås det at jobbene vil handle om hjertet. Blant andre Verdens Økonomiske 

Forum har plassert emosjonell intelligens som en av de viktigste egenskapene våre i fremtiden. 

Emosjonell innsikt er et fortrinn når ny teknologi overtar gamle arbeidsoppgaver. Vår fremste styrke 

vil være det vi gjør bedre enn maskinene; å være menneske - og medmenneske. 

 

”Få følelser inn i de eksisterende fagene på skolen,” lyder det fra Regjeringens strategi for 

ungdomshelse 2016-2021. Vi trenger skoler, bedrifter og samfunn som tar følelser på alvor, og som 

utdanner mennesker med følelsesmessig innsikt. Mennesker som kan håndtere motstand, og som 

våger å ha kontakt med hele følelsesregisteret. De som lytter til andre. 

 

Emosjonell innsikt griper nemlig inn i absolutt alt vi driver med. I omstillinger i eget liv, og i 

arbeidslivet, og hvordan vi evner å akseptere smerte og motstand som naturlige deler av livet. Den 

griper inn i vår evne til å samarbeide med andre, i kunnskap om dynamikken i mobbing, og gir mot til 

å bryte normer, regler, samt bedrive innovasjon og skape noe nytt og bedre. 

 

Aspaas mener at sårbarhet er vårt mest presise mål på mot. Idet du våger å være sårbar, utvikler du 

din indre styrke og står bedre rustet til det livet bringer deg.  

Husk også å være takknemlig. Takknemlighet er vår viktigste følelse, sier hun. Både si og tenk ofte: 

«Takk for at.. » Gjør ting som gjør deg glad. Det skaper emosjonell oppdrift, og forebygger/motvirker 

neddriftsmekanismer. Sprett din indre champagne! Vær sårbar. Vær takknemlig.  

 

Dersom en vil få flere tips til hvordan en kan trene sin emosjonelle styrke, så kan det fortelles at 

Aspaas har skrevet en bok med samme tittel som foredraget. Denne boka er både en 

samfunnsanalyse og et emosjonelt treningssenter. Hun gir oss konkrete teknikker for å takle følelser 

som skuffelse, sorg og skam, og samtidig øke opplevelsen av tilhørighet og livsglede. Vi blir rett og 

slett klokere på oss selv og på vår egen tid. 



Relasjonskompetanse er og har alltid vært hva jeg selv har vektlagt tyngst i min verktøykasse som 

leder. Siden nettopp medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs, er en leders evne til å være 

medmenneske fundamentalt viktig. Vi trenger sykepleieledere som forstår de emosjonelle 

oppdriftsmekanismene hos den enkelte og for flokken sin som helhet, og som kan være tilgjengelig 

som «personlig trener» både i storm og medvind.  

Den emosjonelle revolusjon er i gang flere steder i verden, og Norges sykepleieledere må være med!  

 

Tusen takk til Kathrine Aspaas for å sette teamet på dagsorden. Se også Kathrineaspaas.no for gratis 

kurs i emosjonell styrketrening. 

 

Hilsen  

Mari Klosbøle Evenstuen 

 


