
Hur tänkte du, Ulf Uddman? 

Ulf Uddman, ordförande i Hundstallet och Svenska Hundskyddsföreningen, tillika vd för 

SKK, skriver: ”Självklart skulle aldrig Hundstallet eller för den delen Svenska Kennelklubben 

ha gett sitt stöd för en familjeserie där djurskyddslagen åsidosätts, som påstås i vissa inlägg, 

och allra minst att utsätta hundar för onödigt lidande.” 

Andra organisationer och även privatpersoner, med eller utan hundvana, är upprörda och 

personligen anser jag detta så lågt att man knappast kan göra mer förnedrande tv. 

Dokusåpatrenden passerar hela tiden gränser men när hjälplösa djur utnyttjas har man helt 

enkelt gått för långt. 

Har man någon gång kommit i kontakt med omplaceringshundar, många har upplevt flera 

separationer, inser man hur lång tid det kan ta innan förtroenden byggs, trygghet infinner sig 

och hunden börjar visa sin rätta personlighet. Här utlovas ”den perfekta hunden” på mindre tid 

än en vecka. 

Separation är traumatiskt för alla hundar. Svt informerar att programserien ska innefatta 60 

hundar med eller utan ägare som vill omplacera sin hund. ”Två av hundarna är med en och en 

halv dag. Ytterligare två hundar är med fyra dagar och de två sista hundarna är med fem 

dagar varav en av dem blir den som stannar hos familjen och blir dess nya familjemedlem. 

Hundarna är med korta inspelningsperioder om 10 minuter upp till en timme. Däremellan tas 

de om hand av våra hundansvariga från teamet. De får mat och rastas enligt vanligt schema 

för hundar. Så fort de inte filmas leker våra hundansvariga med dem och promenerar med 

dem.” 

Jag tvivlar på att Ulf Uddman skulle använda denna rekommendation för hur en omplacering 

bör gå till. 

Jag ifrågasätter Ulf Uddmans ställningstagande att ställa både Hundstallet/Svenska 

Hundskyddsföreningen och SKK bakom programupplägget. 

Dels är det tragiskt för de inblandade hundarna naturligtvis, även om ”SKK förutsätter 

dessutom att de hundar som omplaceras i programmet är både stabila och friska så att de på 

ett naturligt sätt klarar en omplacering.” Men vilka psykiska men som blir följden av 

deltagandet kan nog ingen sia om. Kanske blir det så fantastiskt som svt utlovat och de ratade 

hundarna går vidare till den bästa familjen för just den hunden. Eller så blir det som andra 

befarar och stressen samt upplevelserna under inspelningen leder till problem som försvårar 

ett stabilt liv. Verkligheten är säkert sådan att bägge delarna kommer att förekomma. 

En annan konsekvens av det vidriga programupplägget är att mycket av det som många 

hundhjälpsorganisationer, däribland Hundstallet, arbetat hårt för under lång tid – nämligen att 

motverka att människor utan tillräcklig kunskap skaffar en hund de senare inte har tid, råd 

eller ork för - riskerar raseras. Detta är uppenbarligen inget som oroar varken SKK eller 

Hundstallet. Svt lovar mycket bus, gos och lek Troligen visas aldrig mindre trevliga 

händelser. Detta stämmer på intet sätt med verkligheten i hundhållning. Än mindre vid 

övertagandet av en omplaceringshund. Svt lovar också de medverkande familjerna ”den 

perfekta hunden”. Hundsugna tittare kommer med största sannolikhet att köpa denna 

beskrivning. 



Det ursprungliga pressmeddelandet om programidén såg ut så här: 

”I Huset fullt av hundar får vi på ett varmt, humoristiskt och lärorikt sätt följa vanliga 

familjer i deras sökande efter den perfekta hunden. Claudia Galli är programledare och 

guidar både hundar och familjer genom spännande aktiviteter, galna upptåg och skratt, men 

även då de ställs inför svåra val. 

I varje avsnitt kommer sex hundar, som av olika anledningar behöver ett nytt hem, till en 

familj för att spendera en vecka tillsammans med dem. 

Under tiden i hemmet ska familjen och hundarna lära känna varandra. De får prova på olika 

aktiviteter och sporter men också typiska vardagssysslor som ska få familjen att urskilja 

vilken av hundarna som passar dem bäst. 

 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.” 

Det var detta upplägg som SKK och Hundstallet ställde sig bakom. 

När det var dags att söka de familjer som skulle deltaga i dokusåpan såg annonsen ut såhär: 

"Hundlängtande familjer sökes  

I en ny realityserie som kommer att visas på SVT, hjälper vi familjer att hitta sin perfekta 

hund, en process som i vanliga fall innebär my...cket tid, långa resor, det kostar pengar och 

kan också vara en påfrestning emotionellt. I detta program ändrar vi på detta. I stället för att 

familjerna åker runt till hundarna så kommer hundarna till familjen. De flyttar helt enkelt in. 

Att köpa hund behöver inte betyda att man skaffar en liten valp. Det finns många hundar som 

av olika anledningar behöver ett nytt hem. Nu letar Meter Film & Television efter tio pratiga, 

härliga familjer som alla har en sak gemensamt - drömmen om en egen hund. Familjen måste 

bestå av minst fyra personer som bor under samma tak, villa eller lägenhet. Vi spelar in i hela 

Sverige. Inspelningstiden är runt fem dagar i december till januari. 

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

hundcoach och mängder av olika roliga händelser och uppdrag till slut blir en hund och en 

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

tiden familjen som väljer vilka hundar som skall få fortsätta att bo kvar. 

Är det din familj vi söker, eller känner du någon som passar in i denna profil? Gå in på: 

www.svt.se  för ansökningshandlingar, eller anmäl ditt intresse direkt till mailadressen: 

Sista ansökningsdag den 15 november” 

Den fjärde december 2010 skrev Ulf Uddman i egenskap av ordförande för Hundstallet 

följande i Hundstallsnytt nr 4: ”Under våren 2011 kommer SVT att sända en programserie 

om familjer som köper en omplaceringshund från Hundstallet, vi medverkar delvis i 

programmet. Vi får då åter en möjlighet att sprida kunskap om vår dagliga verksamhet.” 

Det är min uppfattning att Ulf Uddman vid tiden för detta inte hade satt sig in i tv-

produktionens grundidé och upplägg. Kanske var denna, precis som för mig och många andra, 

http://www.svt.se/


totalt verklighetsfrämmande och oetisk. Helt enkelt otänkbar. Om det här skulle vara fallet 

hoppas jag att Ulf Uddman som företrädare för både Hundstallet/Svenska 

Hundskyddsföreningen och SKK omedelbart ställer krav på svt att inte köpa planerade 

programserie. Det går att göra underhållning av verkligheten utan att fördärva för de svagaste 

av de svagaste. Det går att skildra omplaceringar på ett verkligt vis. 

Ulrika Olsson 

 


