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En del föredrar förvisso att istället tala om 
partnerskap och kamratskap, om att handle-
da eller vägleda, att vara mentor, att undervi-
sa, visa vägen och så vidare. Oavsett vad vi 
vill kalla detta, så handlar det i slutändan om 
ett sätt, eller rättare, om olika sätt att förhålla 
sig. Så när vi talar om, eller utövar ledarskap 
(eller vad vi nu väljer att kalla det) så utgår vi, 
som i så många andra situationer, från oss 
själva, vilka vi är, vilka kunskaper och erfa-
renheter vi har och vilket synsätt vi i grunden 
har på hundar – och på människor. 

Detta innebär bland annat att vi lägger 
tonvikten på olika saker och en del talar mer 
om dominans och gränssättningar medan 
andra kanske hellre vill peka på vikten av 
samspel och lyhördhet.

Men gemensamt och mest ”modernt” idag 
tycks vara att hänvisa till vargen och därmed 
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till det ”naturliga”. Men även om många hän-
visar till vargen och det ursprungliga så gäller 
samma sak här; vi ser det vi ser utifrån vilka vi 
är och vi tolkar utifrån de kunskaper och erfa-
renheter vi har. Jag är ganska säker på att en 
militär, en etolog, en psykolog eller en chef för 
ett företag skulle se olika saker om de studerar 
en flock vargar. Även om de studerar samma 
flock. De kommer, var och en, att lägga tyngd-
punkten på olika saker och trots att de alltså 
ser och poängterar olika saker behöver ingen 
av dem ha ”fel”. Men de kommer inte helt sä-
kert att hålla med varandra. 

Vet vi vad som är  
naturligt för vargen?
En annan fråga vi kan ställa oss är naturligt-
vis om vi verkligen vet vad som är naturligt 
för vargar (i alla sammanhang) och är det all-

tid direkt överförbart till hunden? Många 
studier har ju dessutom utförts på vargar i 
hägn vilket naturligtvis har givit en helt an-
nan bild än vad som gäller studier av fritt le-
vande vargar. För trots att hundar och vargar 
i stort sett är samma djur, så skiljer de ju sig 
åt i vissa avseenden. Kan man tänka sig att 
dessa skillnader kanske har så pass stor bety-
delse att det rent av skulle kunna avspegla sig 
i hur olika hundar (raser) skulle utöva ledar-
skap i en flock? 

Hur skulle exempelvis en varg med ledar-
potential (som vore präglad på hundar och 
alltså inte såg dem som fiender) agera i för-
hållande till olika hundar? Förmodligen gan-
ska olika beroende på vilka hundar det gäll-
de. Så om vi vågar göra ett sådant antagande, 
kan det då tänka sig att vi människor (om vi 
har för avsikt att fullfölja det uppdrag vi tar 
på oss när vi ansvarar för en annan individ) 
skulle behöva agera på olika sätt i vår roll 
som ledare beroende på vilken hund vi har? 

Själv har jag gjort alla dessa antaganden 
och det styrs självklart utifrån vem jag är och 
de kunskaper och erfarenheter jag har. Rätt 
eller fel? Alla håller förmodligen inte med, 
men det hindrar inte att jag vågar mig på att 
fortsätta resonemanget. 

Ledarskap kan se olika ut  
beroende på vilka vi är
De slutsatser jag dragit hittills vad beträffar 
hundar och ledarskap är bland annat att: Le-
darskap kan se olika ut beroende på vilka vi 
är. Det kan och bör utövas på olika sätt bero-
ende på vilken hund vi har. Dominans och 
gränsdragningar är bara en ytterst liten del av 
ett ledarskap. Att stirra sig blind på detta el-
ler att lägga tonvikten på dominans är kan-
ske bara ett uttryck för att vi inte alltid vet 
hur vi ska gå vidare eller hur vi ska bygga upp 
en helt igenom fungerande relation. 

Att å andra sidan helt bortse från vargars/
hundars behov av vägledning (som de för-
står) kan ibland vara detsamma som att abdi-
kera som ledare. Ledarskap kan man väl säga 
är summan av hela relationen. Tillit, förtro-
ende, respekt är värdefulla ingredienser, lik-
som dominans också kan vara – ibland. Och 
så är vi tillbaks där vi började. Hur ett ledar-
skap eller relationen kommer att se ut beror 
bland annat på vem man själv är, vilka kun-
skaper man har och – förhoppningsvis på vil-
ken hund man har.
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Ledarskap–ettsättattförhållasig


