
Sveriges Hundföretagare
För att du och din hund förtjänar det bästa

H-märket är en officiell kvalitetsstämpel för 
hundbranschen. Hos våra medlemmar finns 

kunskap, kompetens och engagemang.



Vilka är vi?
Sveriges Hundföretagare (SHF) är branschorganisationen som grundades 

under namnet IMMI år 1983. Då som nu finns vi till för dig - hundägare och 

hundföretagare. Under ett och samma tak samlar vi hundtjänster av hög 

kvalitet med gemensam värdegrund i en stabil etisk filosofi.

KVALITETSKONTROLL
För att bli ansluten som H-märkt företagare ställs höga krav på etik, 
kompetens och professionalism.

För dig som hundägare innebär detta att du ska känna dig trygg med att 
anlita en H-märkt företagare – oavsett om det är en instruktör, dagis- 
föreståndare, trimmare, hundpsykolog, friskvårdskonsulent eller verksam 
inom något annat yrkesområde.

Tillsammans arbetar vi mot samma mål, nämligen att de tjänster du 
betalar för ska hålla högsta kvalitet.

ETIK, VETENSKAP och
ERKÄND EXPERTIS
Vi lägger stor vikt vid att 
sprida information om 
moderna träningsmetoder 
och etisk hundhållning. 
Vår expertis medverkar i 
statliga utredningar som 
rör hundbranschen. 
Detta innebär att vår 
samlade kompetens högst 
konkret bidrar till att 
utveckla och förbättra  
dagens Hundsverige.



H-märkt
Den som ansöker om H-märkning blir omsorgsfullt granskad så att alla 

SHFs krav uppfylls. H-märkningen har skapats för att du som hundägare 

lättare ska hitta rätt redan från början.

TRYGGHET 
Idag finns hundverksamma som saknar erfarenhet och utbildning 
inom modern kynologi och pedagogik. Vem som helst kan titulera sig 
hundfrisör eller hundpsykolog. Vilket kan resultera i att hundar blir 
felbehandlade eller utsätts för skadliga träningsmetoder. Här har SHF en 
självklar och mycket viktig uppgift att fylla. 

Du som hundägare kan känna dig trygg när du anlitar våra medlemmar. 
De H-märkta företagen håller måttet och är kvalitetskontrollerade.  
Du kan förvänta dig service av hög kvalitet då tjänsten du köper baseras på 
moderna insikter och aktuell forskning. Lägg därtill ett stort engage-
mang och brinnande intresse att fördjupa sina kunskaper för att på bästa 
möjliga sätt kunna hjälpa dig och din hund! 

H-märkning är en officiell 
kvalitetsmärkning som 
utarbetats av Sveriges 
Hundföretagare tillsam-
mans med våra yrkesråd. 

Tycker du som vi, att vårt arbete 

är av stor vikt och behövligt. Du 

kanske vill bidra? Besök gärna 

vår hemsida så får du veta hur. 



MER INFORMATION OCH KONTAKT 

Vill du veta mer?
Söker du hundkompetens på din egen hemort?

Besök oss gärna på:
www.sverigeshundforetagare.se

Varmt välkommen att kontakta oss
om du har frågor eller funderingar:
info@sverigeshundforetagare.se


