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Test deg selv 
Er du en Boss eller en Buddy? 
 
Jeg er overbevist om at du som leder må være både Boss og Buddy –og finne en god 
balansegang mellom de to rollene. Men de fleste har en preferanse for den ene eller 
andre rollen. Følgende lille test gir deg en pekepinn på hvor du er i landskapet: 
 

1. Hvordan går du vanligvis kledd på jobben? 
a. Du stiller alltid i jakke og nypussede sko  
b. Alt ut fra hvordan du føler deg. 
c. Som dine medarbeidere, bare hakket finere 
 

2. En av dine flinkeste medarbeidere, Tellef, kritiserer en avgjørelse du har tatt i 
plenum. Hvordan reagerer du? 

a. Du hører rolig etter og prøver å skjule at du blir lei deg. Hvorfor kunne 
ikke Tellef komme til deg på tomannshånd og si dette? 

b. Du hører rolig etter og prøver å skjule at du blir kjempeirritert. Tellef kan 
virkelig være en utrolig kverulant. 

c. Du blir hvit i ansiktet av sinne og sier kort til Tellef at den avgjørelsen er 
faktisk tatt og han har å forholde seg til det. 

 
3. Hvordan leder du møter med dine nærmeste medarbeidere? 

a. Du passer på at de andre engasjerer seg, selv om det er mye håpløst som 
kommer opp  

b. Du leder møtet effektivt, fordi du hater lange møter. Det betyr at du drar 
de andre raskt gjennom sakene, spør om det er noe å legge til og åpner 
opp for korte spørsmål. 

c. Du innkaller til klokken 12.00, men liker å begynne med litt løst prat for å 
skape god stemning før du gå videre med agendaen 

 
4. Hvordan delegerer du? 

a. Du gir bare beskjed om hva som skal gjøres og når fristen er. 
b. Du forteller hensikten med hva som skal gjøres og snakker med din 

medarbeider om hvordan det skal gjøres.  
c. Du gruer deg litt for å delegere, siden du vet dine medarbeidere har så 

mye å gjøre 
 

5. NRK /TV2 kommer på besøk for å filme at din avdeling mottar en stor pris, 
hovedsaklig på grunn av forskerarbeidet til Christine og Kaj. Hva gjør du? 

a. Du insisterer på at Christine og Kaj selv tar imot prisen 
b. Du tar imot prisen sammen med Christine og Kaj 
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c. Du tar imot prisen alene og holder en fin takketale  
 
 
6. Du er misfornøyd med jobben til vaskehjelpen din hjemme. Hva gjør du med 

det? 
a. Du bare betaler og svelger irritasjonen 
b. Du tar det opp med en gang og påpeker hva du ikke er fornøyd med 
c. Du går rundt og er misfornøyd noen uker, og sier henne opp så fort du 

har funnet en annen 
 

7. En gjeng fra avdelingen skal ut og spille bowling og vil gjerne ha deg med. Hva 
gjør du? 

a. Du synes ikke det er naturlig at du er med på bowling og sier nei takk. 
b. Du blir med et par timer siden det er en fin anledning til å møte 

medarbeidere du ikke snakker så ofte med ellers. 
c. Du blir med på både bowlingen og pub-runden etterpå og får med deg 

mye interessant sladder. 
 

8. En av dine medarbeidere fungerer dårlig i jobben og gjør ikke det hun skal, på 
tross av masse tilbakemeldinger og advarsler. Hva gjør du? 

a. Du setter i gang prosessen med å få henne ut 
b. Du orker ikke konfrontasjoner og klarer å få henne overflyttet til en 

annen avdeling 
c. Du gjør ikke noe 

 
 
 
 
Sjekk svarene dine opp mot poengene under.  
 
 

1. a = 0; b = 2; c = 1 
2. a = 2; b = 1; c = 0 
3. a = 2; b = 0; c = 1 
4. a = 0; b = 1; c = 2 
5. a = 2; b = 1; c = 0 
6. a = 2; b = 0; c = 1 
7. a = 0; b = 1; c = 2 
8. a = 0; b = 1; c = 2 

 
 
Legg sammen alle poengene dine og se hvor du havner: 
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0–4 poeng: Du har en sterk preferanse for Boss-stil og risikerer å være en fjern og 
regelstyrt leder. Lær deg noen Buddy-teknikker! 
5–8 poeng: Du har en svak preferanse for Boss-stil og ligger godt an til å bli en god 
balansekunstner. Merk deg Buddy-teknikkene du ikke behersker så godt. 
9–12 poeng: Du har en svak preferanse for Buddy-stil og ligger godt an til å bli en god 
balansekunstner. Merk deg Boss-teknikkene du ikke behersker så godt. 
13–16 poeng: Du har en sterk preferanse for Buddy-stil og står i fare for å bli for 
prosessorientert og uklar. Bli en tydeligere Boss og lær deg hvordan. 
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