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Tema

• 1. Sentrale funn fra 
moderne ledelsesforskning

• 2. De haugianske 
virksomhetene

• 3. Aktualisering: 
Implikasjoner for ledelse og 
lederutdanning
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Begreper og definisjoner i forskning på 
(religiøs) tro i arbeidslivet

Tre typer definisjoner av 
religiøs tro
– I hvilken grad man 

regner med en høyere 
makt i hverdagen

– I hvilken man er enig i 
sentrale religiøse 
dogmer

– I hvilken grad man 
deltar i religiøse 
fellesskap/menigheter
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Effekter av (kristen) tro i arbeidslivet
(se f.eks McCullough & Willoughby 2008)

Kristen tro

Sykefravær

Turnover

Kallsorientering

+ Innsats

-



Kall og kallssorientering
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“a transcendent summons, experienced as originating 
beyond the self, to approach a particular life role in a 
manner oriented toward demonstrating or deriving a 
sense of purpose or meaningfulness and that holds other-
oriented values and goals as primary sources of 
motivation” 

(Dik and Duffy, 2009, p. 427)



11/25/21 6

Os Guinnes (2003)



Effekter av kallsorientering 
(se f.eks McCullough & Willoughby 2008)

Kalls-
orientering

Mening i arbeidet

Mestringstro

Utholdenhet i 
motgang

+

Lønnsomhet
(entreprenører)

Kundeorientering



Hvorfor så mange positive effekter? 

Kristen 
tro

Selv-
regulering

Positive 
effekter



To tankesystemer



Selv-regulering
Evnen til å regulere atferd i forhold til eksplisitte mål

Kristne har (hellige) klare atferdsmål
Målene er internaliserte – de er personlige
Måloppnåelsen er viktig – derfor «overvåkes» atferden
Sosial påvirkning i fellesskapene



Kristen tro og personlighet
(se f.eks McCullough & Willoughby 2008)

Kristen tro

Omgjengelighet
- imøtekommenhet
- empati
- generøsitet

Planmessighet
- til å stole på
- ryddig
- selvkontroll

+



Tro og tillitsbyggende evner
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Kristen tro

Omgjengelighet
- imøtekommenhet
- empati
- generøsitet

Planmessighet
- til å stole på
- ryddig
- selvkontroll

+
Tillits-

byggende 
evner

-ferdigheter
-integritet
-omtanke

+



Negative effekter?

Kallsorientering kan føre 
til utbrenthet

Ytre-orientert religiøsitet 
er assosiert med enkelte 
negative trekk, som 
fordommer mot «ut-
grupper»
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Historisk kunnskap om 
de haugianske virksomhetene

Moderne forskning på 
ledelse og entreprenørskap



Hvordan kan moderne ledelsesforskning kaste
lys over de haugianske virksomhetene?

• Kallsorienteringen var en positiv
drivkraft

• Virksomhetene har sannsynlig
vis fungert som “generatorer” 
for kallsorientert
entreprenørskap

• Utvikling av selv-kontroll + tro på
mulighetene = god kombinasjon

• Tillitsbyggende evner gav
momentum i utviklingen av 
nettverk

• Motivene for entreprenørskap
var antagelig sammensatte blant
Hauges etterfølgere
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Hvordan kan de haugianske virksomhetene 
kaste lys over moderne ledelsesforskning? 

• Betydningen av 
rutiner/ritualer

• Spenningen mellom 
kalls- og forvalter-
tanken – og privat 
rikdom

• Verdien av nasjonale 
nettverk – og hva som 
skal til for å få disse til 
å fungere
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IMPLIKASJONER FOR LEDELSE OG 
LEDERUTDANNING
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Koble arbeid til
høyere hensikt



Formålsstyrte
fellesskap & 
ritualer



Kunnskapsløft om betydningen av kristen tro



21

Vi trenger en annen
pedagogikk




