
Har du reflekterat över hur mycket, eller lite du drivs av pengar? Alltså på 

riktigt, hur viktigt är pengar för dig? Pengar nämns i många                         

olika sammanhang kopplat till drivkrafter, men enligt Steven                      

Reiss är pengar i sig inte en drivkraft. Anledningen till det är                            

att pengarna inte är ett slutmål. 

Men det finns flera drivkrafter i Steven Reiss forskning, som har en koppling 

till pengar. Enligt honom är pengar en möjliggörare för att uppfylla vissa inre 

drivkrafter och det tydligaste exemplet är drivkraften ”Status”.

För det har vi väl alla märkt, att det är viktigare för vissa människor än andra i 

vilket område man bor, vilken bil man kör och vilka märken man har på 

kläderna. Allt detta beror på hur pass mycket man drivs av ”Status”

De som drivs mer av status än genomsnittet vill helst inte smälta in i mängden, 

de vill att det ska synas att de är något extra. Ingen ”medel-Svensson” eller 

semester på Böda Camping här inte. Folk får gärna höja på                         

ögonbrynen när de berättar om den senaste lyxiga semester-

resan eller kommer tillbaka från frisören med en frisyr som                            

liknar den hetaste Hollywood-stjärnans.

De som drivs mindre av status än genomsnittet kan inte förstå varför det kan 

kännas viktigt för någon att umgås i de ”rätta kretsarna” eller tillhöra en högre 

social klass. De gillar när det är mer informellt och där alla ses som jämlikar 

oavsett vilken familj man kommer ifrån eller hur fina skolor man gått i. De kan 

till och med ha svårt för hierarkier och fina titlar. De tilltalar VD på precis 

samma sätt som städaren och en högt uppsatt ämbetsman på samma sätt som 

busschauffören. 

I slutändan handlar det här med status mycket om respekt. För de med en stark 

drivkraft är det viktigt vilket rykte man har om sig. Det får liksom inte vara 

någon mellanmjölk när man tänker på den här personen.

Ta dig en funderare på det här med status och pengar, hur viktigt är det för dig 

egentligen? När du har koll på det, vet du hur starkt just din drivkraft för status 

är och du kan börja rätta in dina val i livet efter det.

Ninfea Ledarutveckling november 2017

Caroline Seblad och Marika Jonmar delar med sig av insikter 

kring hur vi med en djupare förståelse för våra inre drivkrafter, 

kan skaffa oss precis det liv vi vill ha. Deras mission är att få 

människor och därigenom företag att blomstra.
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