
Erkänn klavertrampet SVT! 

Det har stormat rejält kring SVT:s kommande hundserie, ”Huset fullt av hundar”. Efter 

massiv kritik drar nu de ansvariga öronen åt sig och försöker rädda upp situationen genom att 

gå ut med ny information, där man förnekar eller dementerar de grundförutsättningar för 

programmet som ursprungligen fanns. 

Det började med Peter Nyrén, som har beställt programmet från SVT, gick ut i en artikel i 

Aftonbladet och förnekade att det rörde sig om en dokusåpa. ”Det är ett program om hur 

familjer hittar den hund de vill ha. De får lära känna sex hundar och sedan välja vilken som 

passar dem bäst.” 

Detta ter sig märkligt, då det i den ursprungliga annonsen som SVT lade ut på sin hemsida, 

där de sökte efter familjer som ville ställa upp i programmet uttryckligen stod: ”Längtar du 

efter hund? SVT vill ha dig och din familj i ny dokusåpa.” Ännu märkligare är att denna 

annons tagits bort och ersatts av en ny, reviderad text. 

På den nya informationssajt som lagts upp på SVT:s hemsida de senaste dagarna, heter det 

också: ”Huset fullt av hundar är ingen dokusåpa där hundar röstas ut vecka efter vecka.” 

Ändå gick SVT ut med ett pressmeddelande i december där det bland annat står: ”Under 

veckan minskar antalet hundar när familjen, dag för dag, väljer vilka av hundarna som de vill 

lära känna bättre. I slutet av veckan gör familjen det slutgiltiga valet. Då ska de välja den 

hund som kommer att bli deras nya familjemedlem.” 

På produktionsbolagets hemsida, där man också annonserade efter villiga familjer, stod det så 

här: ”Varje program kommer att handla om tio hundar och en familj som tillsammans med en 

hundcoach och en massa olika roliga händelser och uppdrag till slut blir en hund och en 

familj. Bland annat kommer minst fem hundar att få flytta in hos er och det är hela tiden 

familjen som väljer vilka hundar som skall få fortsätta att bo kvar.” Den annonsen är också 

borttagen. (I oktober samtalade jag med en av de ansvariga på produktionsbolaget som 

berättade att det i originalkonceptet (som kommer från USA) rör sig om tio hundar, men att 

man lyckats få ner antalet till sex hundar.) 

På informationssajten bagatelliserar man nu programmen, jämför inspelningarna med att 

lämna hunden på hundpensionat eller hos bekanta under semestern, samt påstår att hundarna 

behandlas med respekt. 

Sanningen är att SVT blivit taget på sängen av den folkstorm som programkonceptet står för. 

Omplaceringshundar reduceras till varuprover. 60 hundar deltar i inspelningarna och det 

innebär att 50 av dem får vara med om en stressframkallande omplaceringsvolta helt i onödan.  

Därefter återgår de till sin ursprungssituation som varken SVT eller produktionsbolaget tar 

något som helst ansvar för. SVT må kalla det respektfullt. I själva verket handlar det om ett 

förakt för såväl inblandade hundar som för de licensbetalande hundvänner som man nu 

försöker föra bakom ljuset. Men att försöka rädda upp en katastrofal situation genom 

desinformation fungerar sällan. Därför uppmanar jag i stället SVT att erkänna sitt klavertramp 

och stoppa programserien! 

Jeanette Thelander 

Journalist och hundägare 


