
Hundhjälpen starkt kritiska till SVT:s programsatsning 

Sveriges Television (SVT) har i samarbete med produktionsbolaget Meter Film påbörjat 

inspelningar av ett nytt program, ”Huset fullt av hundar”, där fokus skall ligga på 

omplaceringshundar som behöver nya hem. Enligt SVT skall sex hundar placeras hos en 

familj under en veckas tid för att därefter väljas bort, en efter en, tills endast en hund återstår. 

Under veckan kommer hundarna och familjen även prova olika aktiveringsövningar. 

Vi i Hundhjälpens styrelse ställer oss starkt kritiska till programupplägget som vi anser 

utsätter hundarna för onödig stress. Hundarna reduceras dessutom till objekt som man kan 

välja bort när de inte längre passar familjens behov utan att någon hänsyn tas till att detta är 

levande kännande individer. 

Hundhjälpen har flera års erfarenhet av att placera hundar i nya hem och den första tiden i en 

ny familj är oerhört viktig för hundens anknytning. Hunden behöver lugn och ro, och det kan 

krävas tid och tålamod för att hunden skall anpassa sig. Den skall alltså inte utsättas för 

stressande eller skrämmande situationer då detta kan leda till konflikter, stress och i värsta fall 

aggression. Att utsätta hundarna för en tv-inspelning denna första viktiga tid går emot allt vi 

arbetar för under en placering. Det finns således inget som talar för att familjerna i slutändan 

väljer den hund som bäst passar dem eftersom ingen hund i en sådan situation kan visa upp 

sitt rätta jag. 

Det finns många vuxna hundar som är i behov av omplacering och det är bra att man riktar 

människors uppmärksamhet mot dessa. Men då skall det alltid ske med hundens bästa i 

åtanke. SVT och Meter Film är välkomna att kontakta oss på Hundhjälpen för information om 

hur man genomför en lyckad placering och hur man eventuellt kan dokumentera detta för ett 

tv-program. Vi hoppas att de ansvariga för produktionen genast förkastar den nuvarande 

programidén och istället gör ett program som visar Sverige hur en omplacering ska gå till för 

att skapa de bästa förutsättningarna för att ge en hund ett livslångt hem. 

  

Med vänlig hälsning, 

  

Hundhjälpens styrelse 

 


