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HAUGIANSK: NHH-professor Magne Supphellen og Øistein Garcia de Presno fra Noracta i samtale

med tidligere fylkesmann og visepresident i Stortinget, Edvard Grimstad (utenfor bildet), under
Hauge-seminaret i Oslo 24. november i fjor. FOTO: TARJEI GILJE

– Er religion
opium for
business?
Det er spørsmålet fra økonomiprofessor Magne
Supphellen. Den haugianske bevegelsen i slummen
i Nairobi antyder en motsatt effekt.
TARJEI GILJE
tarjei.gilje@dagenmagazinet.no

I går presenterte Supphellen sine
foreløpige forskningsresultater på
en pressekonferanse i Kristiansand. Supphellen arbeider til daglig ved Norges Handelshøyskole i
Bergen, og DagenMagazinet fortalte om Supphellens forskning
alt i november. I møte med pastorer i Nairobis slumområder har
man undersøkt mulige sammenhenger mellom tro og lønnsomhet i forretningslivet.

Kredittgrupper
Over 700 fattige pastorer i All
Clergy´s Network er i gang med å
etablere såkalte kredittgrupper i
menighetene sine, og 340 grupper

er allerede etablert med cirka fem
medlemmer i hver. Næringsvirksomheten finansieres ved bruk av
mikrokreditt.
Professor Supphellen mener
slummen i Nairobi egner seg godt
for slike studier fordi mange av
dem som bor der er religiøse,
samtidig som der foregår mye
næringsvirksomhet. Den første av
flere undersøkelser ble gjennomført i august i fjor og hadde 987
respondenter.

Kall og forvaltning
– Er religion opium for business?
spør professor Supphellen.
– Resultatene antyder både ja
og nei. For dem som har en klar
kalls- og pliktorientering (kalt
Hauge-dimensjonen, «jeg forvalter fordi jeg har fått fra Gud, og
fordi jeg plikter å anvende det jeg
har», red.anm.) ser vi en positiv
sammenheng innen både lønnsomhet, kundeorientering og
etisk forretningspraksis. For dem
som har en sterkere belønningsorientering (hvis jeg tror nok eller
ber nok, vil Gud velsigne,
red.anm.) eller er passive, finner

vi ingen sikker sammenheng,
men en negativ tendens. Den måten å koble tro og business er
opium for business, forklarte professoren.
– Men det er interessant å reflektere over om tro og verdier
kan betrakts som en lønnsom ressurs. I bistandspolitikken skygger
man jo i Norge gjerne unna samarbeidspartnere som har et klart
religiøst verdigrunnlag, og resultatene stiller store spørsmålstegn
ved om det er fornuftig

Ny undersøkelse i 2010
– Vi vet nå at haugiansk etikk skaper god lønnsomhet i bedriftene.
Vi vet at Hauges modell passer
som hånd i hanske i Øst-Afrika,
og vi vet at troen er en ressurs i utviklingsarbeidet, sier Øistein Garcia de Presno i Noracta, som er
med i undersøkelsen. Han forteller at Hauge-inspirerte utviklingsprogram i entreprenørskap
er på trappene, og sommeren
2010 planlegger man en ny
undersøkelse for å måle effekten
av arbeidet. DM

