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Kära förälder, kära värdfamilj
YFU vet att ett av de bästa sätten att lära 
känna en kultur, ett språk och ett annat land 
är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att 
gå i landets skola. Under ett år hinner man bygga 
livslånga vänskapsband och få en ökad förståelse 
för en annan kultur. YFU har därför i över femtio 
år arbetat med utbyten till och från Sverige, för 
att ge så många personer som möjligt chans att 
uppfylla en dröm och en möjlighet att se saker 
från ett annat perspektiv. Som värdfamilj upplever 
man en ny kultur i sitt eget hem, får en ytterligare 
familjemedlem och chansen att se sin egen kultur 
genom en annan persons ögon. Att vara värdfamilj 
till en utbytesstudent är framför allt en rolig 
upplevelse som tillför energi till dig och din familj 
och ger er ett mer internationellt perspektiv, utan 
att ni ens behöver åka hemifrån.

Varje år väljer ungdomar från omkring 25 
olika länder att komma till Sverige som 
utbytesstudent med YFU. De kommer med en 
önskan om att få bli en del av en familj, gå i svensk 
skola och att få uppleva den svenska kulturen. Att 
bjuda in en person från ett annat land i sitt hem är 
en positiv upplevelse som ger underbara minnen för 
livet. Dessutom får man en familjemedlem från ett 
annat land.

Alla kan bli värdfamilj! YFU:s värdfamiljer bor 
runt om i hela Sverige och ser alla olika ut. En del 
familjer har inga barn medan andra har flera. Vissa 
är ensamstående med barn, en del familjer har 
två pappor eller två mammor och andra är mitt i 
karriären eller pensionärer. Vissa värdfamiljer består 
bara av en person, medan andra är storfamiljer. Det 
viktiga är att du är intresserad av att lära dig mer 
om en ny kultur och bjuda in en ung person till din 
del av Sverige. 

Alla familjer har dock en stor dos intresse och 
nyfikenhet för den nya familjemedlemmen. När man 
funderar på att bli värdfamilj är det viktigt att komma 
ihåg att studenten inte är en gäst utan ska bli som 
en familjemedlem. Därför ska studenten ha samma 
regler och villkor som resten av familjen. Självklart 
tar det lite tid innan alla rutiner fungerar och ni har 
lärt känna varandra. Det kan bli missförstånd med 
språket och kulturkrockar,men det är också det som 
gör det roligt och spännande. Är ni intresserade av 
att få prova på ett utvecklande och annorlunda år, då 
är värdfamiljskap någonting för er!

Orolig för att ni inte passar som värdfamilj? 
Allt som behövs för att bli en bra värdfamilj är 
engagemang och vilja. Ditt vardagsliv är allt annat 
än vanligt för en utbytesstudent.

I den här broschyren kommer ni att hitta mer 

information om värdfamiljskap och om YFU. 



De delar intresset för scouting
”Just den här kvällen är Jorien och hennes värdpappa Alf ensamma 
hemma och jag har tur och blir bjuden på middag. Lillebror i familjen 
Bergstrand, Hugo, är hos en kompis och mamma Ulrika är i Härnösand 
och jobbar. 

Jorien, från Nederländerna, berättar att hon trivs bra i familjen och av 
hennes leende att döma finns inget annat på kartan. Alf är också glad att 
Jorien är där: varje gång en tradition, ett ord eller en händelse kommer på 
tal under middagens gång finns det flera versioner av svaret och väldigt 
mycket att inspireras av. 

Alf berättar engagerat vad han lärt sig om de holländska jultraditionerna. – I Nederländerna har man samma 
julgran i flera år! Granen får leva vidare efter jul och planteras i en kruka. Dessutom är det den 5 december 
som firas mest - inte julafton. Det är nämligen då som helgonet Sankt Nikolaus kommer med presenter till 
alla snälla barn, alltså en nederländsk version av vår tomte. 

I år har familjen Bergstrand två barn ute i världen, En dotter som flyttat till Frankrike och en son på utbyte 
med YFU i USA. Därför har de mycket plats i huset och i familjen.  Hugo, 12 år, som är kvar hemma när hans 
syskon dragit ut i världen ser positivt på att ha Jorien i huset, enligt Alf. Hugo har fått en extra syster som 
han bråkar med som vanligt och Jorien berättar leende hur han ibland brukar vilja ta hennes godis, som hon 
då inte gärna delar med sig av. Han brukar också ofta be att få översätta om det är något ord Jorien inte 
förstår på svenska och på så sätt får han träna sin engelska och utvecklas. 

Jorien är scoutledare för Hugos patrull och i det har hon hittat ett stort gemensamt intresse med familjen. 
Inom den lokala scoutkåren finns ett internationellt engagemang och Jorien delade med sig av hur de gått 
runt med bössor, knackat dörr och samlat in pengar till välgörande ändamål i utlandet för ett par veckor 
sedan. Detta intresse, tillsammans med att familjen sett hur ett internationellt synsätt kan hjälpa människor, 
har varit bidragande faktorer till att faktiskt ta in en utbytesstudent i familjen. Jorien är glad att hon med 
sin erfarenhet från scouting i hemlandet kan bidra och dessutom få ett svenskt sammanhang även utanför 
skolan. Familjen och Jorien har redan nu planer på att hon ska komma tillbaka i augusti nästa år och vara 
med på ett läger med scoutkåren. 

Vi cyklar till scoutstugan i novembermörkret och väl framme vi möts vi av en stor cirkel av unga scouter, här 
är även Joriens värdbror Hugo. De skickar i total tystnad runt en lykta från hand till hand. Jorien berättar 
viskande att det är en öppningsceremoni för mötet som de alltid gör och jag står fascinerad och ser ljuset 
vandra runt i ringen. När mötet öppnats blir det patrullindelning och regelförklaring, vi ska leka ”Jeriko”. 
Leken involverar två patruller och grupperna blandas. De får alla varsin ”svans” gjord av en tygbit i en 
klädnypa som fästs på ryggen, dessa ska sedan ryckas av det andra laget för att få poäng. Dessutom finns en 
gåta som ska lösas med hjälp av ledtrådar som finns ute i skogen. 

Jorien börjar planera nästa veckas scoutaktivitet under kvällens gång. Det blir Nederländerna som tema och 
det ska bakas äppelkaka, spelas memory med holländska saker och lekas traditionella lekar. Jorien berättar 
att de hade Världen som tema veckan innan och att hon gillar att hon kan dela med sig av sina erfarenheter 
utanför Sverige när möjligheten visar sig. Efter mycket spring, hojtande och lysande med ficklampor koras 
ett vinnande patrull och det är tack och god natt till både scouterna och Jorien.”



Att bli 
värdfamilj  
med YFU
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1. INTRESSEANMÄLAN

Du fyller i  och skickar in en 
intresseanmälan via vardfamilj.yfu.
se/intresseanmalan – du visar din 
nyfikenhet, anmälan är inte bindande. 
Efter det tar vi kontakt med dig, så att du ska få svar på alla dina frågor.

2. HEMBESÖK

Hembesök görs för att YFU ska kunna ge både familjen och utbytesstudenten ett 
så tryggt och bra år som möjligt. Hembesöket görs av en YFU-volontär som bor i närheten av er och som har 
erfarenhet av utbytesstudenter och värdfamiljsskap. Under detta möte vill YFU lära känna er familj lite bättre 
och vår volontär berättar även mer om att ta emot en utbytesstudent. Det är också dags att fylla i en längre 
ansökan om att bli värdförälder, där anger du bland annat vilken typ av student du vill ta emot. Underlaget i 
ansökan använder vi för att matcha dig med flera studenter och ni får ett urval av studenter som ni kan läsa 
mer om.

3. MATCHAS MED EN STUDENT

Efter hembesöket fattar du/ni beslut om att bli värdföräldrar och vem ni vill välkomna till ert hem. Vill ni 
bli värdföräldrar så  bestämmer ni vilken student som blir er nya familjemedlem. Därefter meddelar vi 
studenten att det finns en värdfamilj som önskar att ta emot i Sverige. Ni får varandras kontaktuppgifter och 
på så vis kan ni redan nu börja lära känna varandra.

4. ER STUDENTS ANKOMST

Ett av de mest spännande ögonblicken är när värdfamilj och student träffas för första gången. En stund 
full av förväntan och spänning. De första dagarna i Sverige åker studenterna på ett förberedelseläger som 
arrangeras av YFU i närheten av Stockholm.  Antingen kan man hämta sin student där eller så ordnar YFU 
resan till er hemort.

http://vardfamilj.yfu.se/intresseanmalan
http://vardfamilj.yfu.se/intresseanmalan


I love to ski with my host family. 
I love to bake with them, like in 
Christmas time it was amazing.         

I love to just be with them. Well if it’s 
not a really really boring conversation 

about our everyday life. I don’t get 
that. 

Sara, utbytestudent från Ungern

Bjud hem en student - få ett utvecklande år!

Bjud hem en student - få ett 
utvecklande år!
Internationella erfarenheter är idag mycket 
viktiga i skolan, i arbetslivet och privat. Att ta 
emot en utbytesstudent är ett roligt sätt att få denna 
erfarenhet. Det är också spännande att få följa en 
student som varje dag lär sig lite mer svenska och 
som anpassar sig till livet i Sverige. Att ta emot en 
utbytesstudent betyder att man får en vän för livet. 
Många av våra värdfamiljer håller kontakten länge med 
sina studenter och under åren har det blivit många 
resor över kontinenterna för både våra studenter 
och värdfamiljer. Att bli värdfamilj är din möjlighet 
att dela med dig av din historia, dina traditioner och 
seder samtidigt som du lär dig om andra. Du är en 
ambassadör bara genom att vara dig själv.

Som värdfamilj hos YFU står man för mat och 
husrum till utbytesstudenten. YFU är en icke 
vinstdrivande organisation som till stor del är 
uppbyggd på ideella insatser och våra värdfamiljer 
ställer upp i samma anda. Studenten har själv med 
sig fickpengar som ska täcka övriga kostnader under 
året som t.ex. kläder, resor och andra nöjen.  Vi vill 
att våra värdfamiljer ska ha ett genuint intresse för 
att ta emot en student, då får både familjen och 
studenten ett härligt år.

Som värdfamilj kan man bo på landet eller i 
stan, det viktiga är att studenten kan ta sig till en 
gymnasieskola. Det är YFU som ordnar en plats i en 
gymnasieskola, men värdfamiljens hjälp och kontakter 
är alltid välkomna. Vi tar gärna emot önskemål om 
vilken skola ni vill att er student ska gå i.
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„Att ta emot en
utbytesstudent

innebär att man får en
vän för livet“

En helt vanlig värdfamilj
Camilla Pilthammar är värdmamma till Akane från Japan, med det är långt ifrån det enda som händer 
i hennes liv under denna tiden.

Akanes värdfamilj i Sölvesborg består av mamma Camilla och tre värdbröder. Varannan vecka är alla baren 
samlade och deras tillvaro består till stor del av aktivt familjeliv och mycket lek. När killarna, (Alex 14, 
Joakim 7, Oscar 5), sedan är hos deras pappa passar Camilla på att jobba mer men hon och Akane får även 
mer tid tillsammans bestående av förtroliga samtal om livet, kultur och kommunikation. 

Att bli värdfamilj var för familjen Pilthammar ett snabbt beslut. Efter att ha sett hur stort behovet av familjer 
var och känt frustration över hur tillslutna svenska familjer kunde vara så började de prata om det hemma. 
Först var planen att vänta ett år tills det var mindre rörigt - Camillas företag har nämligen nyss flyttat hem till 
dem och det var mycket som hände runt tiden för utbytesstudenternas ankomst. Till sist var det den äldsta 
sonen Alex som tyckte att de skulle ta emot en student i år trots allt. 

Det är mycket jobb att vara värdfamilj konstaterar Camilla, men 
det handlar om prioriteringar. Att ha ett kliniskt städat hus eller en 
perfekt gräsmatta kommer ändå inte hennes barn att komma ihåg, 
men att de hade en syster från Japan kommer att vara med dem hela 
livet. Man måste ta sig tid och lyssna, och välkomna med ett varmt 
och öppet hjärta. Det uppkommer många problem under tiden, men 
kommunikation och tydlighet löser det mesta om man ger det tid. 

Om det är något som Camilla vill ge Akane som hon kan ta med sig 
hem så är det kunskapen om att den värme och den familjekänslan 
som de har hittat hos varandra kommer att finnas kvar, och att även om hon inte 
kan förändra sin egen eller andras kultur så kan hon alltid bestämma vilken typ av 
familj hon till sist vill skapa för sig själv. 



YFU - en erfaren utbytesorganisation

YFU - en erfaren utbytesorganisation
Vi som arbetar på YFU har alla ett stort intresse av och tror på utbyten. Det är människorna som 
skiljer oss från andra. YFU är ett nätverk av volontärer som omfattar 12 000 personer bosatta över hela 
världen. Vi är en utbytesorganisation med verksamhet i över 50 länder vars personal i många fall själva 
har varit utbytesstudenter, volontärer eller värdfamiljer. Alla som engagerar sig inom YFU, exempelvis 
lokala representanter och vår styrelse, är volontärer som genom ideellt engagemang vill göra tiden för 
utbytesstudenter och värdfamiljer så bra som möjligt. 

STÖD HELA ÅRET
 • Vi stödjer våra studenter och värdfamiljer under 
hela utbytet. YFU har anställda med mångårig 
erfarenhet av utbyten och värdfamiljskap som 
du alltid är välkommen att kontakta. Det finns 
ett journummer som är tillgängligt 24-timmar om 
dygnet för studenter och värdfamiljer i Sverige.

 • NI får regelbunden kommunikation från oss på 
kontoret, tips och råd, men också inbjudningar 
och förslag på aktiviteter. 

 • Under året ordnas läger och träffar för 
studenterna och värdfamiljerna, för att följa upp 
hur det går, reflektera över upplevelserna och 
träffa varandra. 

 • Varje värdfamilj och student har en lokal 
representant. Representanten är ett stöd 
som finns i närheten, en person man alltid kan 
kontakta för att få svar på frågor och funderingar 
eller om man bara behöver prata av sig.

 • Alla våra studenter är försäkrade och personalen 
på kontoret har kunskap om vad som behöver 
göras om något händer en student.

 • Värdfamiljerna är deltagare på 
värdfamiljsprogrammet vilket antingen är ett 
läsår, en termin eller kortare vistelse, där 
förberedelse och stöd alltid ingår.

”When people ask “why do you go to Sweden?” then I 
was like “because I want to go to an extremely different 
place from Mexico. Like not US or Canada, Sweden. 
Because I want extremely different. Everything, how 
they speak, live and so on.” And I like that. So when I 
realized that my host family was different I liked it so it’s 
good. And I have waited for this for three years so every 
time it gets a bit hard I’m like “Why did I want to come 
here that much?” and then I just live the moment and 
live how I decided to and then I get really excited and I 
think “No! I want to be here I want to come here!” And 
my friends here they are the best thing ever so I’m very 
happy about it.

- Maria, Mexiko 



YFU Sweden

Argentina • Australien • Azerbajdzjan • Belgien • Brasilien • Bulgarien • Chile • Colombia • Danmark 
Ecuador • Estland Finland • Filippinerna • Frankrike • Georgien • Ghana • Grekland 

Indien • Indonesien • Italien • Japan • Kanada • Kina • Kazakstan 
Lettland • Liberia • Litauen • Mexiko • Moldavien • Mongoliet Nederländerna • Norge • Nya Zeeland • 

Paraguay • Polen • Rumänien • Ryssland • Schweiz • Serbien 
Slovakien • Spanien •  Sverige • Sydafrika • Sydkorea • Thailand • Tjeckien • Turkiet • Tyskland 

Ukraina • Ungern • Uruguay • USA • Venezuela  Vietnam • Vitryssland • Österrike

YFU SVERIGE 

Vikingagatan 45 | 113 42 Stockholm  
info@yfu.se | www.yfu.se 

Tele: 08-650 50 25 
Skype: YFU Sweden
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