
Djurens Rätt kritiska till SVT:s nya hundprogram  

Djurens Rätt tycker att det är mycket olyckligt att Sveriges Television gör en dokusåpa 

med hundar som är i behov av nya hem. Bönder och ensamma mammor kan göra egna 

val att vara med i sådana här program - men det kan hundar inte göra.  

I programmet "Hund i familjen" tvingas hemlösa hundar att utsättas för transporter till 

familjer runt om i landet, vistas på obekanta hundpensionat och byta till nya miljöer med 

främmande människor. Samtidigt ska inspelningsteam dokumentera vad som händer. Det 

skapar stress och otrygghet. Hunden blir som en vara som provas och lämnas tillbaka om den 

inte faller en i smaken.  

Programupplägget är diffust och tycks felriktat. Tanken är god att hjälpa vuxna hundar till nya 

hem. Men programmet tycks utgå från familjernas och TV-tittares behov. Hur ser hundens 

vecka och dag ut ur hundens synvinkel? Sex hundar ska tillbringa en vecka med en familj och 

varje dag ska en hund röstas bort. Efter kort tid ska familjer bedöma om en hund är lämplig 

eller inte - och rösta bort individer som inte kan ge sitt samtycke till att överhuvudtaget vara 

med.  

Djurens Rätt ser allvarligt på att SVT gör en produktion där alltför liten respekt för visas och 

hänsyn tas till hundar som individer med egna behov och intressen. Det är positivt att 

programmet ska ta upp vad det innebär att skaffa en hund som familjemedlem, tips på 

aktivering etc. Detta borde gå att göra tillsammans med familjer som redan har en hund som 

familjemedlem och som sätter hundens intresse i centrum.  

Vill SVT hjälpa hundar som är i behov av nya hem ska det göras ur hundens perspektiv. De 

borde vara personer som känner hundarna väl som besöker intresserade familjer och träffar 

dem för att bedöma vilken typ av hund eller vilka hundar som skulle kunna passa i just den 

familjen. Först därefter skulle familjen få träffa hundar men då i den miljö där de är trygga 

och vana.  

Har du synpunkter på programupplägget? Meddela dem gärna till hundifamiljen@svt.se   
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