
Lederskap. 
 

Å bringe temaet lederskap inn i en meningsutveksling mellom hundefolk kan sette fart i 

diskusjonen og følelsene. De fleste har sin personlige oppfatning av hva lederskap er, men ikke 

alle klarer å konkretisere temaet. 

 

Den fremste lederoppgaven for en hundeeier er i alle sammenhenger å opptre som et forbilde 

for hunden, samt å gi hunden oppgaver som den gjennom gradvis oppøving mestrer. Å være 

god flokkleder kan sammenlignes med å være gode foreldre. 

 

Ifølge den svenske etologen Lars Fält er det to hovedkomponenter som bør inngå i definisjonen 

på lederskap: 

 

 Kompetanse som fører til initiativ – noe som skaper forventninger og  

    oppmerksomhet hos øvrige flokkmedlemmer. 

 

 Trygghet  som inngir ro hos hunden og gir mindre risiko for utvikling av 

    problematferd. 

 

  

Ikke sjelden forveksles lederskap med lydighet; og at fravær av lydighet er det samme som 

mangel på lederskap. En alminnelig misforståelse som har resultert i mange resignerte 

hundeeiere og frustrerte hunder. Lydighet er imidlertid øvelser – mens lederskap er å ta ansvar 

for flokkens ve og vel. 

 

Ved å følge enkle rutiner kan du sørge for at hunden din oppfatter deg som en god leder, for 

eksempel ved at DU 

 

 er den første til å hilse på nye og gamle kjente (mennesker og hunder) 

 er den som først går imellom hunden og den / det hunden måtte være usikker på 

 holder hodet kaldt og opptrer rolig i enhver situasjon 

 gir hunden oppgaver 

 tar initiativ til aktiviteter – trening eller lek – og avslutter aktiviteter 

 sørger for at flokken får mat og tilstrekkelig hvile 

 bestemmer hvor lufteturene skal gå 

 

En god flokkleder er tydelig og konsekvent i sine signaler og tilbakemeldinger og belønner 

alltid god oppførsel også når det skjer spontant og uoppfordret. 

 

Å utøve lederskap innebærer også at man ikke fratar hunden muligheten til å ta litt eget 

initiativ; som for eksempel å undersøke nye ting, steder osv. Noen hundeeiere jobber mye med 

at hunden ikke får lov til å snuse i grøftekanten når flokken går tur. Men ved å mase og skjenne 

på hunden når den viser initiativ, kan man etter hvert risikere å få en passiv og hjelpeløs hund 

som trekker seg inn i seg selv. 

 

Det synes som om mange oppfatter at lederskap har noe til felles med å være hærfører. 

Ettersom de færreste hunder har en militær opprinnelse, men snarere nedstammer fra ulven 

som er et flokkdyr, handler lederskap i hundesammenheng ikke om å være hærfører, men om å 

være flokkleder. 
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