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INTRODUKTION

For at skabe overblik er materialet i dette dokument opdelt i 
3 kategorier. Hvert eksempel er tilknyttet korte tekstbasere-
de forklaringer. Kategorierne er som følger:

 1.   
2.  
3. 

Strukturel emballage      s. 12

Funktionalitet, convenience og æstetik emballage s. 26
Ældre og emballage     s. 38
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Bord Dæk Dig

Det overordnede formål for projektet ‘Bord Dæk Dig’ er at udvikle en mere æstetisk, 
teknologisk,bæredygtig og innovativ emballering af maden til de ældre. En ny embal-
lagetype som understøtter kommunerne i bedre at målrette en mere optimal og hjemlig 
emballering af maden til de ældre, så måltidet bliver mere vedkommende. Desuden så 
de ældre får lyst til at spise mere og man dermed forebygger underernæring. Det er også 
formålet at øge effektiviteten af både transport, distribution og portionering. Ved at skabe 
bedre måltidsoplevelser for ældre er projektets langsigtede effekter at højne den enkelte 
borgers livskvalitet samt fremme trivsel hos ældre i eget hjem ved optimering af æstetik-
ken og teknologien i madservice.

Projektet er et samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, samt Aalborg 
Universitet og Fælleskøkkenet I/S. Helt konkret skal der udvikles ny emballage til den 
centralt fremstillede mad hos Fælleskøkkenet, som kan bevare alle madens kvaliteter fra 
gryde til bord, så den både dufter og smager godt, også når maden færdigtilberedes. Dertil 
kommer også æstetikken, som er en vigtig del af den gode hverdagsmad. Det visuelle og 
sanselige førstehåndsindtryk af maden er med til at skabe en forventningsglæde omkring 
måltidet og derigennem biddrage til at fremme appetitten.

Bord Dæk Dig bliver finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, der har tildelt pro-
jektet 11,6 millioner fra ‘Pulje for bedre mad til ældre i eget hjem’. Projektet påbegyndes i 
september 2017 og forventes afsluttet i august 2020

Fælleskøkkenet I/S
Fælleskøkkenet I/S der drives af Guldborgsund kommune, Lolland kommune og Region 
Sjælland danner rammen om dette projekt. Den geografiske placering i Sakskøbing, midt 
imellem Lolland og Falster, bringer projektet ganske tæt på både råvarerne, der benyttes i 
maden og de ældre, som spiser den. Netop derfor er egnsretter fra regionen fast inventar 
på menuen.
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Madfilosofien i Fælleskøkkenet I/S er bygget op omkring værdier, hvis formål er at sikre 
borgerne sund hverdagsmad af høj gastronomisk kvalitet. Dagligt leverer Fælleskøkkenet 
over 2.500 måltider til blandt andet Nykøbing Falster Sygehus og Oringe, samt ældre bor-
gere i Guldborgsund og Lolland kommuner.
Fælleskøkkenets menuer består af velkendte retter, der skaber minder og tryghed, som 
dagligt bliver tilsmagt og testet af køkkenpersonalets smagspanel. For at sikre den bedst 
mulige kvalitet og friskhed består maden ligeledes af et varieret sortiment af råvarer, der 
følger sæsonernes gang.
 
Hos Fælleskøkkenet bliver der taget særlige ernæringsmæssige hensyn efter de officielle 
anbefalinger og fødevaresikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljø er i højsædet. Der er stor 
vigtighed forbundet i tilbyde nærende og sund mad, der samtidig smager god og ser ind-
bydende ud – mad bliver jo først til ernæring, idet den bliver spist.
 
Den nærværende måltidsoplevelse er ligeledes en integreret del af Fælleskøkkenets filoso-
fi. Det er således måltider skabt af mennesker, med omtanke for andre, der bliver leveret 
af faste chauffører med særligt øje for at etablere en tryg og velkendt relationer hos den 
ældre.
 
Bæredygtighed og lokale råvarer spiller en stor rolle hos Fælleskøkkenet I/S, der har som 
ambition løbende at udvikle brugen af lokale råvarer og produkter. Der indgås partners-
kaber med lokale producenter som led i målet at skabe måltider, som er karakteristiske 
for nærområderne.
 
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund er Danmarks sydligst beliggende kommune og har dermed også landets 
længste kyststrækning. Kommunen har eksisteret siden 2005, efter den blev resultatet af 
en sammenlægning mellem; Nykøbing Falster Kommune, Nysted Kommune, Nørre Als-
lev Kommune, Sakskøbing Kommune, Stubbekøbing Kommune og Sydfalster Kommune. 
Der bor til daglig 61.219 indbyggere i Guldborgsund Kommune.
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Lolland Kommune
Lolland er ligeledes en sammenlægning af flere kommuner i forbindelse med kommunal-
reformen. Holeby Kommune, Højreby Kommune, Maribo Kommune, Rødby Kommune 
Nakskov Kommune, Rudbjerg Kommune og Ravnsborg Kommune blev lagt sammen til 
det der kom til at hedde Lolland Kommune og nåede derved op på et indbyggertal på i 
alt 42.850 indbyggere. I Lolland Kommune peger prognoserne mod en stigende andel af 
borgere over 65 år.

Aalborg Universitet - Center for Food Science, Design &amp; Experience
Aalborg Universitet har afdelinger i flere steder af Danmark. Hos Center for Food Science, 
Design and Experience arbejdes der fra en forskningsetableret platform på Aalborg Uni-
versitet med gastronomisk kvalitetsoptimering, design af emballage og fødevarer, føde-
vareevents og idéudvikling for fødevaresektoren. Afdelingen besidder især kompetencer 
inden for gastronomi- og designhistorie, sensorik, spiserumsdesign, formgivning, arki-
tektur og arkitekturhistorie samt forbindelserne mellem feltet mad og oplevelse gennem 
nye innovationsmetoder. Centeret for Food Science, Design and Experience er placeret på 
Department of Civil Engineering ved Aalborg Universitet.

Center for Food Science, Design and Experience varetager projektledelse på flere eksis-
terende fødevareprojekter, der arbejder med rummets betydning for spiseoplevelsen og 
gastronomisk optimering af blandt andet sygehusmåltider.

Herunder varetages der specielt matchmaking mellem fødevarevirksomheder og fors-
kningsinstitutioner samt kokkeskoler og private innovative kokke med henblik på at 
opsætte nyskabende og innovative fødevareprojekter.
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STRUKTUREL EMBALLAGE
At vælge det rette materiale er essentielt for emballage 
til fødevareprodukter. Materialer kan have forskellige 
egenskaber, der gør dem særligt egnede til forskellige 
emballageløsninger. Dette afsnit bringer et overblik 
over de mest anvendte materialer til emballage.
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Plastic

Polystyrene (PS) 
PS er en type plastik, der hyppigt anvendes i emballage til fødevarer. Oftest bliver det 
produceret i faste, klare former. Det kan ligeledes omdannes til skum, hvilket gør det til et 
solidt men let materiale, som derved kan beskytte mod slag og samtidig have en isoleren-
de effekt. PS bliver fortrinsvis anvendt til tørre og kolde produkter, der ikke er egnede til 
opvarmning og som har en forholdsvis kort holdbarhed. PS kan desuden genanvendes til 
formål, der ikke er fødevarerelaterede (PlusPack).

Temperatur: -10 °C til 70 °C 
Holdbarhed: Kort
Egnet til genbrug: Ja

   1
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Polyethylene terephthalate (PET)
Adskillige PET materialer bliver brugt i industrien for fødevareemballage. CPET, APET, 
DPET og rPET er de mest almindelige. PET egner sig især til frosne fødevarer, idet ma-
terialet kan vedstå både frysning og opvarmning. Derudover beskytter det effektivt mod 
ilt, vand, kuldioxid og nitrogen, hvilket er med til at øge fødevaresikkerheden og forlænge 
holdbarheden. rPET er et PET materiale, der hovedsagligt består af genbrugsmateriale 
(Faerchplast, PlusPack). 

Temperatur: -40 °C til 220 °C (fryser, mikroovn, ovn)
Holdbarhed: Lang
Egnet til genbrug: Ja

   2
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Polypropylene (PP)
PP er et alsidigt materiale, der blandt andet benyttes til fødevareemballering. Det egner sig 
til færdigretter, som skal opvarmes i mikroovnen. Styrken og elasticiteten i materialet med-
virker til, at det modstå presset fra damp under tilberedning (Færchplast, Pluspack).

Temperatur: -20 °C til 120 °C (mikroovn)
Holdbarhed: Lang
Egnet til genbrug: Ja

   3
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Polylaktisk syre (PLA)
PLA er en biologisk nedbrydeligt plastik dannet af genanvendelige ressourcer, såsom 
stivelse. Denne bioplast er, kommercielt set, den mest anvendte plastik når det kommer 
til fødevareemballage, grundet dets nedbrydelige egenskaber. Dog er PLA knap så egnet 
til opvarmning, og er sammenlignet med PET, mindre anvendeligt til fødevarer der skal 
opvarmes. Der foretages yderligere research med henblik på at forbedre varmebestandighe-
den (NatureWorks, Lagarón, 2011).

Temperatur: 0 °C til 40 °C
Holdbarhed: Ukendt
Egnet til genbrug: Ja

   4
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Aluminium

Aluminium er et velkendt materiale hvad angår færdigretter. Det er især egnet til dette 
formål, grundet dets varmeledende-, formbare-, hygiejniske-, beskyttende- og genanven-
delige egenskaber. Det er ligeledes uigennemtrængeligt overfor mikroorganismer, ilt og lys, 
hvilket kan forlænge holdbarheden af diverse fødevarer (PlusPack).

Temperatur: -40 °C til 350 °C (fryser, ovn, mikroovn, grill)
Holdbarhed: Lang
Egnet til genbrug: Ja

   5
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Bagasse

Bagasse er et biprodukt fra sukkerrørsproduktion og er et fiber-materiale, der kan anvendes 
til emballering af fødevarer. Bagasse er egnet til opvarmning og kan benyttes i mikroovnen. 
Miljøvenlighed og bæredygtighed er dets største fordele, sammenlignet med andre materi-
aler. Bagasse kan komposteres efter brug og nedbrydes indenfor blot 8 uger (Abena).

Temperatur: -30 °C til 100 °C (fryser, mikroovn)
Holdbarhed: Ukendt
Egnet til genbrug: Ja, komposterbart

   6
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Hampi (Palmeblade)

Hampi produkter er lavet af naturligt nedfaldne palmeblade, der opvarmes og presses i 
forme. Produktionen kræver ingen kemikalier eller andre tilsætningsstoffer, hvilket gør det 
til et yderst miljøvenligt produkt. Desuden er det komposterbart og let at genanvende. I 
øjeblikket produceres Hampi mest i form af tallerkener og skåle (Abena).

Temperatur: Ukendt
Holdbarhed: Kort
Egnet til genbrug: Ja, komposterbart

   7
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Papir og pap

Grundet dets ringe barriereegenskaber, benyttes almindeligt papir og pap ikke til at beskyt-
te fødevarer over længere perioder. For at forbedre dets funktionelle og beskyttende egens-
kaber er det oftest behandlet med enten voks, harpiks eller lak, såfremt det skal anvendes 
som emballage til fødevarer (Marsh, Bugusu 2007).

Temperatur: -30 °C til 220 °C (fryser, mikroovn, ovn)
Holdbarhed: Kort
Egnet til genbrug: Ja

   8
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Lukning

Lukning er ligeledes ganske vigtigt for fødevareemballage. Der bør tages nøje overvejelser 
når den rette lukkemekanisme skal vælges. Her er et overblik over de mest anvendte luk-
ninger af fødevareemballage

Låg
Låg kommer i mange former, farver og materialer. Et låg er en nem metode til at åbne og 
lukke emballage, og kan sommetider håndteres med en hånd. Derimod er et låg ikke altid 
en effektiv mekanisme til at sikre fødevaresikkerhed og forlænget holdbarhed (PlusPack).

Forsegling
Forsegling er en lukkemetode med en bred vifte af anvendeligheder. Generelt set, er det en 
god barriere til at sikre fødevaresikkerhed og forlænget holdbarhed. Der findes adskillige 
forseglende film, der for eksempel har høj temperatur modstand eller afduggende egens-
kaber, hvilket er vigtigt idet de fleste film er gennemsigtige. Til gengæld kan filmene være 
svære at fjerne og dette kan påvirke oplevelsen (PlusPack).

   9
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Værd at overveje

Afhængig af den ønskede værdiskabelse er der adskillige egenskaber, der kan tages med 
i overvejelserne ved design af ny fødevareemballage. I dette afsnit vil der bringes en gen-
nemgang af de vigtigste værdier og egenskaber.

Temperatur
Hvilke temperaturer vil emballagen udsættes for? Skal den i fryseren, ovnen, mikroovnen 
eller på grillen?

Holdbarhed
Skal emballagen være en effektiv barriere, som skal sikre fødevaresikkerheden og forlænge 
holdbarheden?

Miljø
Er bæredygtighed en vigtig værdi for emballagen?

Form
Er der brug for opdelte rum? Skal emballagen eventuelt kunne stables?

Farve
Kan farverne ændres og tilpasses? Hvilke farver reflekterer produktet bedst?

Produktets synlighed
Bør emballagens indhold være synligt?

Tilpasning
Hvad skal emballagen udtrykke? Hvordan kan dette præsenteres?

Bekvemmelighed
Er emballagen nem at åbne? Kan emballagen bringes fra tilberedning direkte til bordet? 
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Inspiration

.01 .02

.04.03
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Færdigretter i form af en kasserolle, 
der ligner et hjemmelavet måltid

Måltid pakket med forskellige friske 
ingredienser.

Ventil i forseglingsfilmen, som gør at 
måltidet kan dampes ved tilberedning.

Pasta Carbonara færdigret i plast/pap 
emballage.
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.07
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.08
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   18    19

Færdigret pakket i fleksibel plast-
emballage.

Plastemballage med specialformede 
rumopdelinger.

Plastemballage med unik tekstur. Plastemballage hvis udtryk kan sam-
menlignes med et hjemmelavet måltid.



KAPITEL
.02

26



FUNKTIONALITET, 
CONVENIENCE & ÆSTETIK
I denne kategori er fokus på emballagens funktionali-
tet og bekvemmelighed. Denne type emballage foku-
serer på behovet for produkter, der lettest muligt kan 
tages i brug uden at ofre kvalitet. 
Kombineret med æstetik er det muligt, at fremvise og 
sætte pris på den æstetiske skønhed ved et produkt og 
dets emballage. Det visuelle udtryk af et måltid har 
stor indflydelse på nydelsen, som mad fremkalder.
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Hvad
Små pakker af olivenolie, som 
er portionsopmålt til salater på 
farten.

Hvorfor
Indeholder den rette mængde 
af olie, således pakken nemt kan 
tages i brug og smides ud. De-
suden efterligner pakken selve 
indholdets form; en oliven.

Hvad
Et emballagekoncept til det 
japanske Senbei Cookies.

Hvorfor
Denne emballage giver pro-
duktet en ekstra dimension, 
idet æsken kombinerer funk-
tion og æstetik ved både at 
fungere som beskyttelse og 
serveringsfad for småkager-
ne.

   20
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Hvad
Denne lille boks indeholder små 
rum til forskellige madprodukter, og 
sørger for de kan opbevares separat.

Hvorfor
Denne emballage gør det muligt 
at opbevare og bære sin mad uden 
brug af fx. en plasticpose. Boksen 
gør det også muligt at anrette og dele 
maden med andre.

Hvad
En beholder til chips, der kan 
foldes ud og bruges som skål.

Hvorfor
Udover at beskytte, gør emballa-
gen det lettere at servere og nyde 
produktet.

   22
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Hvad
Træskeen er designet både som luk-
kemekanisme og som måleredskab.

Hvorfor
Træskeen opfylder to funktioner ved 
brugen af selve produktet: Udover 
at beskytte kaffen, ved at holde den 
lufttæt og frisk, hjælper den også til 
at opmåle indholdet korrekt.

Hvad
Emballage til enkeltservering af smør, hvor 
trælåget kan bruges som smørkniv.

Hvorfor
Udover at være nem at bruge, mindsker 
trælåget behovet for medbragt   bestik.
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Hvad
En pizzabakke med 
tilhørende bestik.

Hvorfor
Med denne emballage 
medfølger alt du har 
brug for, for at nyde et 
måltid på farten.
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Hvad
Emballage til nybagte småkager 
direkte fra ovnen.

Hvorfor
Emballagen præsenterer en sjov 
måde, hvorpå det kan fortælles 
at småkagerne er friske og ny-
bagte.
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Hvad
Emballage til pistachenødder, der præsenterer 
produktet i sig selv.

Hvorfor
Emballage med et twist kan højne forbrugerens 
oplevelse. Udover at være visuelt appellerende 
kan selve emballagen også fungere som display 
for selve produktet.

Hvad
Emballage der direkte viser 
produktets hovedingrediens.

Hvorfor
Emballagen gør brug af en an-
derledes metode til kommuni-
kere produktets indhold. I et 
konkurrencepræget marked, 
kan forbrugerinddragelse kan 
benyttes til at etablere loyalitet.

   28

   29



Fu
nk

tio
na

lit
et

, c
on

ve
ni

en
ce

 o
g 

æ
st

et
ik

 e
m

ba
lla

ge

33

Hvad
Denne indpakning af burgere 
ligner på indersiden en taller-
ken når den åbnes.

Hvorfor
Denne form for emballage kan 
give forbrugere, som spiser på 
farten, en fornemmelse af at 
spise fra en rigtig tallerken.

Hvad
Emballage til at promovere salg 
af mindre kendte fiskearter i su-
permarkeder.

Hvorfor
Dette kan være et eksempel på 
hvorledes et nyt udtryk kan bi-
drage til øget salg.

   31
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Hvad
Færdigretter emballeret således, at alle 
ingredienser tydeligt og nydeligt frem-
vises.

Hvorfor
Emballagen kommunikerer på klar og 
tydelig vis hvad pakken indeholder.

Hvad
Emballage der ubesværet kan foldes 
sammen og smides ud.

Hvorfor
Her kommer emballagens bekvemme-
lighed til sin ret efter produktet er brugt 
op og skal smides ud.

   32
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Hvad
Denne tube er udstyret med en nøgle, 
der hjælper til at få alt indholdet ud.

Hvorfor
Tilhørende værktøjer kan afhjælpe 
eventuelt besvær med, at klemme de 
sidste rester ud af emballagen.

Hvad
Produktet kan nydes på farten 
ved hjælp af denne stilfulde 
emballage.

Hvorfor 
Emballagen lever op til to 
moderne trends ved, at kombi-
nere et stilsikkert udtryk med 
bekvemmeligheden af at kunne 
spise et måltid på farten.
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Hvad
Emballagedesign til pizzaer, der tillader 
forbrugeren et væld af muligheder, såvel 
som at forhindre tilsmudsede hænder. 

Hvorfor 
Emballagen kan løse flere udfordringer 
forbundet med det at spise pizza. Hver 
enkelt produkt kan således tilpasses den 
enkelte forbrugers behov.

Hvad
Emballage til fisk og skaldyr der hjælper 
forbrugeren, ved at indikere produktets 
fødevaresikkerhed.

Hvorfor 
Friskhedsindikatoren kan registrere 
produktets temperatur. Dette vises ved 
en blå cirkel, der kan sammenlignes 
med indikator-paletten og derved angi-
ve produktets friskhed.

   36
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Hvad
Denne emballage skifter med tiden farve, med 
henblik på at vise hvor længe pakken har været 
åben.

Hvorfor
På trods af udløbsdatoen kan denne emballage 
indikere om produktet stadig er spiseligt. 
Dette er med til at fjerne tvivl om produktets 
sikkerhed, og kan ligeledes forhindre unødven-
digt madspild.

   38
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Ældre og emballage

Med en støt voksende ældre befolkning, der lever længere, uafhængige liv, medfølger en 
række særlige udfordringer i forhold til fødevareemballage. Ifølge Danmarks Statistik er 
1,2 millioner danskere 65 år eller mere, dette forventes at stige med næsten 500.000 frem 
mod 2050, hvor ældre vil udgøre 25 % af Danmarks befolkning. Desuden vil disse tal være 
mest udtalte i udkantsområderne i landet (dst.dk). Emballagen til ældre skal udover at 
sikre fødevaresikkerheden, være let at betjene og visuelt tiltalende. For at bidrage til op-
retholdelsen af selvstændighed og livskvalitet, er særlig viden yderst vigtig når det gælder 
præferencer og problematikker i forhold til mad og måltider, såvel som ernæringsmæssi-
ge behov blandt den ældre befolkning (O,S., & Grady, 2016).

Konsekvenser af dårlig emballage 
Vanskeligheder med at læse etiketter eller madlavningsinstruktioner kan påvirke selvvær-
det og den ældres evne til at fastholde selvstændigheden. Udvikling af emballage, der er 
let at åbne og anvende, kan hjælpe den ældre til at fastholde autonomien og kontrollen 
med egen tilværelse. Ældre foretrækker at se sig selv som stadigt aktive og uafhængige. De 
er derfor ofte ganske negative over for produkter eller emballager, der stigmatiserer dem 
som ‘de ældre’ (O,S., & Grady, 2016), (Heiniö, et al., 2017).
Nuværende seniorer er mere tilbøjelige til at benytte et værktøj til at åbne en madpakke 
end fremtidige seniorer. Dette kan betyde at fremtidige seniorer vil kræve endnu mere 
bekvemmelighed når emballage skal åbnes (Heiniö, et al., 2017). Problemer med emballa-
ge kan i visse tilfælde afhjælpes ved anvendelse af værktøj. Undersøgelser foretaget i for-
bindelse med projektet ‘Brugervenlig Emballage’ viser imidlertid, at 50 % foretrækker at 
åbne emballage uden brugen af værktøj. Dertil betyder typen af værktøj en del for denne 
opfattelse. 12 % benytter gerne specielle værktøjer, såsom lågpifter eller saks, hvorimod 
det generelt set opfattes som uacceptabelt at benytte en kniv til at åbne emballage. Særligt 
udsatte forbrugere er oftest afhængige af værktøj i sådanne situationer. I værste tilfælde 
må nogle forbrugere helt opgive at åbne produkter og lade dem gå til spilde (brugerven-
ligemballage.dk).
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Det visuelle udtryk og indtryk
Undersøgelser viser, at ældre synes at være mere fleksible og ikke så krævende som de 
yngre: Nuværende seniorer bliver mindre forstyrret, hvis billedet på pakken ikke matcher 
det faktiske udseende af fødevaren indeni. Derimod er den generelle opfattelse af fær-
digretter, at disse ikke opfylder kravene for et godt måltid. Derfor foretrækker de ældre 
stadig hjemmelavet mad. De nuværende ældre er desuden mindre villige til at spise et 
opvarmet måltid direkte fra emballagen end fremtidige ældre (Heiniö, et al., 2017).
 
Måltidet og appetitten 
For de nuværende ældre er udseendet og måltidssituationen vigtige faktorer. Emballagen 
er i mange tilfælde madens ansigt udadtil. Det er det førstehåndsindtryk, vi får, når vi 
køber mad i supermarkedet eller modtager mad bragt til hjemmet. Det er her forventnin-
gens glæde til det gode måltid skabes, hvilket kan hjælpe til at skærpe appetitten (bruger-
venligemballage.dk), (Heiniö, et al., 2017). Emballagen kan enten fungere udelukkende 
som distribution af maden, eller der kan udvikles emballage således måltidet kan spise 
direkte deraf. Ældre betragter ofte det at spise direkte fra emballagen som upassende. 
Undersøgelser viser, at ældre forbrugere er mindre tilbøjelige til at købe et produkt, hvis 
de ikke er bekendt med emballagen. Derfor kan de også gå glip af potentielle fordele ved 
ukendt emballage (Heiniö, et al., 2017). 

Der er uoverensstemmelse blandt mænd og kvinder i vurderingen af funktioner i mål-
tidsemballage. Mænd er generelt mere tilbøjelige til at spise måltidet direkte fra pakken. 
Kvinder sætter i højere grad mere pris på funktioner som læsbarhed, klarhed af informa-
tioner, pakkens udseende, produktets gennemsigtighed. Dertil ignorer de i højere grad 
afvigelser mellem produktet og emballagens illustrationer (Heiniö, et al., 2017).

Fysiske besværligheder og Teknologiske fremskridt
Fødevareemballage rettet mod ældre er i udvikling, men der er dog stadig et uudnyttet 
potentiale. I Danmark er vi i stand til at producere forseglet og sikker emballage. Dog er 
denne emballage ikke altid ligetil at åbne igen. Nogle ældre mennesker risikerer stor gene 
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som følge af dårlig eller defekt emballage; er emballagen for besværlig, kan det efterlade 
den ældre så ydmyget, at der undlades at klage. Et betydeligt antal ældre er besværet af 
nedsat kraft i muskler og hænder. I dagligdagen kan det resultere i besværligheder især 
med besværlig emballage. Omkring 200.000 personer i Danmark oplever daglige pro-
blemer med besværlig emballage. Gigtforeningen anslår at 16 % af mænd og 24 % af 
kvinder over 67 år er besværede af skelet- og muskelsygdomme, der resulterer i nedsat 
kraft i styrke og gribeevne. Det anslås at, personer med disse lidelser har halvt så mange 
kræfter, når det gælder åbning af glas med to hænder, greb og træk når der eksempelvis 
skal åbnes et glas eller en dåse. Som resultat af dette, fravælger en stor del forbrugere dår-
lig emballage når der handles ind (brugervenligemballage.dk). I en indsamling foretaget 
af Gigtforeningen, har man formået at indsamle mere end 52.000 underskrifter, der do-
kumenterer omfanget af forbrugeres problemer med dårlig emballage. Dette gælder ikke 
kun ældre. I alt 700.000 personer landet over døjer med en gigtrelateret sygdom, men 
sammenlagt med en stigende andel af den ældre befolkning bør denne forbrugergruppe 
langtfra blive overset i emballageindustrien (brugervenligemballage.dk).

Som følge af disse udfordringer udtaler Direktør, Peter Huntley fra Emballageindustriens 
brancheorganisation i Danmark at ”Emballageindustrien vil gerne producere bedre em-
ballager; og vi har teknikken og teknologien til det. Men situationen er fastlåst, fordi 
forbrugerne ikke fravælger dagligvarer med en dårlig emballage”. Dette har resulteret 
i et samarbejde mellem forskere fra Teknologisk Institut og fødevare- og emballagein-
dustrien i et fireårigt projekt, med henblik på at løse problemer med dårlig emballage 
(teknologisk.dk).

Forskere fra Teknologisk Institut vil inddrage forbrugernes oplevelser og krav i forhold 
til emballage. Projektet skal munde ud i en inspirerende vejledning til, hvordan emballa-
gedesignere og konstruktører kan gøre emballager nemmere at åbne, anvende og genluk-
ke med enkle og billige midler (teknologisk.dk). .03
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