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HÄSSLEHOLM/STOCKHOLM.  

Redan innan SVT:s nya program "Huset fullt av hundar" börjat sändas, har den fått kritik från 

djurrättsorganisationer, veterinärer och djurvänner. Kommunpolitikern Jeanette Thelander 

(MP) startade en Facebookgrupp för att protestera. 

– Jag tycker att det är så fruktansvärt cyniskt att man använder levande, tänkande, kännande 

varelser som leksaker. Det är ett väldigt sjukt koncept, säger hon. 

Programmet bygger på att sex hundar som behöver nya hem kommer till en familj under en 

vecka. Allt eftersom väljer familjen bort de hundar de inte vill ha och i slutet på veckan 

bestämmer familjen vilken hund de vill behålla. 

Jeanette Thelander betonar att hon inte tror att hundarna kommer att utsättas för allvarliga 

övergrepp, utan att det handlar mer om de signaler som programmet sänder ut om djurens 

värde. 

 

– Det är så cyniskt att göra ett program med så tydliga förlorare som man inte bryr sig om hur 

det går för dem. Det kommer att se jätteroligt ut i tv när de leker med dem och lär dem saker, 

men det man inte ser är de hundar som väljs bort, var hamnar de sedan och hur mår de. 

 



Hur påverkas hundarna av en sådan vecka? 

– De kommer att fara illa psykologiskt. Ingen mår bra av det. En del löper uppenbar risk att få 

men för livet. Det skapar stress helt i onödan. Hundstackarna kan inte välja om de vill vara 

med. Om det, som de påstår, ska göra att fler skaffar omplaceringshundar kunde de gjort det 

på ett helt annat sätt, säger hon. 

 

Några av de organisationer som offentligt tagit avstånd från programmet är 

Veterinärförbundet, Djurens rätt och Djurskyddet. Jeanettes grupp på Internetsajten Facebook 

heter "Vi som vill stoppa programmet Hund i familjen" (det första arbetsnamnet för 

programmet) och har omkring 800 medlemmar. 

 

Många av dem har skrivit protestbrev till de ansvariga på SVT för att vädja till dem att inte 

sända programmet, samt till produktionsbolaget Meter Film. En kvinna har anmält 

programmet till djurskyddsavdelningen på länsstyrelsen i Stockholm. Debatten har väckt stor 

uppmärksamhet i medierna de senaste dagarna. 

– Det bästa vore om alla tittare bojkottade programmet, men det har jag svårt att tänka mig, 

säger Jeanette Thelander. 

Björn Östlund är projektledare för programmet på SVT och tror att kritiken bygger på 

missuppfattningar. 

– Vi gör ett program där vi varit jättenoga med att hundarna mår bra. Vi har bland annat tagit 

in experter och samrått med Svenska Kennelklubben, just för att trygga att hundarna mår bra. 

Det är vår första prioritet. 

Han säger att experterna inte sett stress som ett problem för hundarna. 

– Hundar mår inte dåligt av att träffa nya människor.  

Att programmet skulle ha en "slit-och-släng"-mentalitet mot djuren håller han inte med om. 

– Alla som väljer en hund väljer bort andra hundar. Jag tycker att vi sänder ut signalen att det 

är ett väldigt viktigt val man gör där man måste ta hänsyn till väldigt många faktorer. 

Han kan inte säga exakt vad som händer med de hundar som röstas ut. 

– De är redan i ett system där de håller på att byta hem.  

 

Hur reagerar du på att programmet anmälts för brott mot djurskyddslagen? 

– Vi har varit jättenoga med att alla lagar och regler ska följas. Det är en självklarhet. 

 

Och kritiken från Veterinärförbundet? 

– Den är jättetråkig att ta del av så klart. Det känns som om de gått på det de hört och de har 

inte kontaktat redaktionen. Jag hoppas att de ändrar åsikt. 

Programmet är tänkt att sändas i SVT under våren med Claudia Galli som programledare. 

 


