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Vi	hjälper	äldre	ur	
ofrivillig	ensamhet	

13.000	timmar glädje genererades 

500 gäster fikade med oss

600 volontärer hjälpte de äldre att träffas

8.000	timmar frivilligt arbete 
genomfördes av våra volontärer

55 fikagrupper runt om i landet träffades 
varje månad

14 nya fikagrupper startades

2 antalet nya orter vi etablerades i

9	år så länge vår ’äldsta’ gäst varit 
med

Äldrekontakt i siffror 2016

ü  800.000 i Sverige är över 75 år
ü  250.000 äldre är ofrivilligt ensamma
ü  Ofrivillig ensamhet är lika farligt som rökning och
ü  1 ny vän skyddar inte bara mot demens och 
hjärtfel – det förlänger dessutom livet



Runt 250 000 svenskar över 75 år känner sig ensamma mot sin vilja och 
många saknar möjlighet att ta sig hemifrån på egen hand. Social isolering är det 
första steget i en snabbt accelererande negativ hälsospiral som medför stora 
kostnader för samhället. Det är också en utmaning som befintlig omsorg har 
svårt att lösa. 

Istället för att äldre ska sitta ensamma i varsin lägenhet och längta efter 
gemenskap, ordnar Äldrekontakt så att de får träffas över en fika hemma hos 
våra engagerade volontärer.  Våra volontärvärdar bjuder hem de äldre gästerna 
på fika, medan andra eskorterar gästerna till kafferepet och tillbaka hem igen. 

Äldrekontakts gäster är i snitt 87 år och de flesta är änkor 

•  50 % träffar sin familj/vänner max en gång per månad

•  11 % träffar vänner/familj max en gång årligen

•  10 % lämnar aldrig sitt hem förutom för våra fikaträffar

Vi hjälper de allra äldsta och ensamma Välmåendet ökar när vänskap växer
Sedan 2012 genomför Äldrekontakt en årlig kvalitetsutvärdering bland de 
gäster som deltagit längre än sex månader. Tack vare våra regelbundna 
fikaträffar menar majoriteten av Äldrekontakts gäster att de mår bättre, 
känner sig mindre ensamma och har fått vänner.

•  86 % säger att fikaträffarna är viktiga för välbefinnandet

•  89 % tycker att fikaträffarna gör skillnad i deras liv

•  77 % känner sig mindre ensamma	

En av tre gäster berättar vidare att de har börjat umgås med någon ifrån sin 
fikagrupp vid sidan av Äldrekontakts aktiviteter. 

Varannan gäst rapporterar också att de har fått ett bättre självförtroende 
sedan de började fika med Äldrekontakt.

När de äldre gästerna frågades om de hade lärt sig något fick vi svar om nya 
sociala färdigheter, minskad blygsel och känslan av att inte vara ensam om att 
vara ensam.


