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Anders Hallgren anses for at være verdens første hundepsykolog og den der grundlagde og udviklede
hundepsykologien. Han har skrevet mange bøger om emnet og har desuden uddannet hundepsykologer i flere

lande.

I Alfasyndromet giver Anders Hallgren sit syn på, hvad der ligger i udtryk som alfarolle, dominans, lederskab
og rangorden. Han fortæller hvordan man historisk har set på disse begreber, og hvordan de påvirker

hundeejerens syn på opdragelse i dag.

Begreber som lederskab og rangorden bliver i dag ofte misforstået og misbrugt, og med denne bog vil Anders
Hallgren give en dybere forståelse af begreberne.

Han mener, at vi i træningssituationer skal se bort fra vores rolle som leder og i stedet koncentrere os mere om
at blive gode lærere. Vi bør skifte lederskab ud med ´lærerskab´ og rangorden med kammeratskab.

Indholdet i denne bog vil forandre mange hundeejeres syn på hunden, især hvis man tidligere har haft en
autoritær indstilling til hundeopdragelse.
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