INSPIRATIONSKATALOG

MINI AFRAPPORTERING

KOMMUNIKATIVT DESIGN
ET DELPROJEKT UNDER
FRISTELSER I ØJENHØJDE

Fristelser i øjenhøjde

BRUGERNES OPLEVELSE AF ETIKETTE- OG EMBALLAGEDESIGN
For at undersøge hvordan borgere- og medarbejdere oplever Elbokøkkenets nuværende etikette- og emballage design,
samt forslag til en ny etikette er der foretaget:
› Tre borgerinterviews med ældre der modtager færdigretter fra Elbo køkkenet
› Et fokusgruppeinterview med fem medarbejdere fra hjemmeplejen og en diætist, som dagligt arbejder med færdigretter fra Elbokøkkenet
På baggrund af den indsamlede viden gives der i det følgende konkrete anbefalinger til fokusområder i Elbokøkkenets
videre arbejde med at udvikle det samlede emballagedesign for Elbokøkkenets færdigretter.
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HVORNÅR MØDER BORGERNE FÆRDIGRETTERNE?

Som mange andre ældre, der modtager færdigretter, har de borgere, som deltager i undersøgelsen ikke meget kontakt med
de emballerede færdigretter. Retterne leveres af chauffører, der stiller dem direkte i køleskabet. Dernæst er det oftest hjemmeplejen der tager retterne ud igen opvarmer og serverer dem.
I den videre udvikling af emballage- og etikettedesign anbefales det at tage højde for at det ofte er hjemmeplejen og
eventuelt pårørende, der håndterer emballagen, og orienterer sig i de informationer der står på etiketten.
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HVAD KIGGER BORGERE OG MEDARBJEDERE EFTER NÅR DE
LÆSER ETIKETTEN OG ER DER ALLE DE INFORMATIONER DE
SØGER?

Borgerne
Borgerne kigger primært efter navnet på retten og den
beskrivelse, som indgår i hovedteksten. En borger siger:
”Når man ved, hvad det er man skal spise
glæder man sig”
En pointe i den sammenhæng er, at hvis retten f.eks.
indeholder gulerødder og ærter så skal der stå det og
ikke grøntsagsmix, som ikke fortæller noget om hvilke
grøntsager der er i retten.
To af de adspurgte kunne også godt finde på at kigge på
datomærkningen, men da de fik maden leveret to gange
om ugen, var ingen af dem rigtigt bekymrede for, at den
nåde at blive for gammel. For dem var det en tryghed,
at kunne se datomærkningen, men samtidigt ikke en
nødvendighed.
Der blev også spurgt ind til de nuværende skriftstørrelser
og de var læsbare for alle.
Observation
Når borgerne blev bedt om at se på etiketten og fortælle,
hvad de kiggede efter, var det gennemgående for alle tre
interviews, at de i stedet begyndte at kigge ned i emballagen for helt konkret at orientere sig om, hvad retten
bestod af. Først derefter orienterede de sig på etiketten.
Nærmere adspurgt, om det var vigtigt for dem, at kunne
se retten gennem emballagen, var svaret samstemmende, at det er det. Derfor er det et opmærksomhedspunkt til udviklingen af fremtidige etikettestørrelser og
eventuel prægning af den film som anvendes - at rettens
synlighed er værdsat.

Medarbejderne
Medarbejdernes reaktion på den nuværende etikette er
uden omsvøb
“Den er kedelig og meget industriel”
”Der mangler bare en stregkode, så er den klar til at
komme ned og ligge i supermarkedets køledisk”
De informationer, der primært søges på etiketten, er navnet og beskrivelsen af retten samt datomærkning.Nogle
gange oplever medarbejderne at selv ikke de forstår hvad
det er for en ret og så er det svært at forklare borgerne,
hvad det er de skal have.
Derudover er det vigtigt, at kostformen samt eventuelle
allergener fremgår. Et par stykker mente ikke, at allergenerne var vigtige. Andre mente, at det var en tryghed
både for dem og borgerne, at de hurtigt og enkelt kunne
orientere sig på etiketten i tilfælde af fødevareallergi. De
øvrige oplysninger på etiketten anvender de ikke, og de
kigger heller ikke mærke til dem.
Medarbejderne efterspørger, at der står et telefonnummer til Elbokøkkenet på etiketten, så i sær borgere ved
tvivlsspørgsmål kan ringe direkte til køkkenet - i stedet
for at spørge medarbejderne.
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HVORDAN OPLEVER BRUGERNE EMBALLAGEN OG HVORDAN
ER DEN AT HÅNDTERE?

Medarbejderne
Medarbejderne mener, som borgerne, at den nuværende
emballage og etikette er yderst kedelig og uoplagt.

Borgerne
Som nævnt har de færreste borger meget kontakt med
den emballerede færdigret. Når det er sagt, så er den
nuværende emballeringen ikke noget, de tillægger stor
betydning, men de udtrykker dog, at den virker kedelig.

Til spørgsmålet om de serverer maden i emballagen for
borgerne eller anretter maden på en tallerken, svarer medarbejderne, at de altid anretter maden.

“Den ser fint nok ud, men det er jo ikke sådan at man
tænker juhuu”
I de få situationer, hvor borgerne selv har skullet håndtere emballagen f.eks. ved at tage filmen af, har de ikke
oplevet problemer. Det står dog i kontrast til den tidligere
interviewrække med 18 borgere, hvor flere nævnte, at
det kunne være meget svært. Derfor anbefales det at
filmen stadig er et opmærksomhedspunkt.

”Man skal jo tænke på, hvordan man gerne selv vil have
det.”
Selvfølgeligt er der nogen borgere, der af praktiske årsager
selv ønsker at få det serveret af emballagen, men som regel
anrettes maden på en tallerken. At anrette maden på en
tallerken har meget med værdighed for borgerne at gøre,
mener medarbejderne.

Derudover blev borgerne spurgt om de spiste maden
direkte af emballagen. Til dette svarrede de samstemmende, at det kunne de aldrig finde på, hvilket stemmer
overens med tidligere interviews; at langt hovedparten
selv anretter eller får serveret maden på en tallerken.
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HVID, SORT ELLER EN HELT ANDEN FARVE?
I interviewsne med borgere og medarjdbejdere blev de
præsenteret for emballage i forskellige farver for at få deres umiddelbare reaktion fx i forhold til hvordan maden
præsenterer sig i henholdsvis sort eller hvid emballage.

Borgerne
To ud af de tre adspurgte borgere foretrak den hvide emballage frem for den sorte. Den ene begrundede det med
vane, at det var sådan hun var vant til at se det og at hun
jo også spiser af hvidt porcelæn. En anden borger synes
blot, at hvidt var pænere. Det var svært for borgerne at
begrunde hvorfor de foretrak hvid, andet end at:
“Sort virker lidt for mørkt og måske lidt trist”
Den tredje borger sagde, at hun helt klart foretrak sort,
hun syntes, at det var meget pænere. Dog sagde hun
også, at det jo ikke betyder så meget for hende, fordi hun
sjældent selv ser færdigretterne i deres emballage. Det
er altid hjemmeplejen der varmer og anretter maden for
hende.
Ingen af de tre adspurgte synes, at det lød som en god
ide med andre emballagefarver, som f.eks. gul til påske
og rød til jul.

Medarbejderne
Hovedparten af medarbejderne foretrak den hvide emballage frem for den sorte. De mente, at den hvide havde et
klinisk udtryk i positiv forstand. Samtidigt refererede de til,
at demente borgere ikke kan se sort eller at de ser sort som
huller. Sort mente de kunne ødelægge måltidsoplevelsen
for dem. En enkelt medarbejder foretrak sort fordi hun
mener at det fremhæver farverne og skaber mere kontrast.
En anden foreslog grå. Flere af medarbejderne gav samtidigt udtryk for, at der skulle mange flere farver på både
etikette og emballage evt. også i prægning af den film, som
anvendes.
Samtlige medarbejdere kunne godt forestille sig gul
emballage til påske, rød til jul mv. De syntes, det lød som en
virkeligt god ide.
Samlet set er konklusionen at hvid fungerer, men er kedelig
og at man er positivt stemt i forhold til at prøve lidt forskelligt af.

ETIKETTE-PROTOTYPE 1:1

Dagens menu:
Frikadeller med stuvet hvidkål og
kogte kartofler
Allergener: Gluten, nødder

Tilberedt af
Tilberedes ved 2/3 effekt i 4 minutter
Anvendes senest d. 01-10-2017
Denne portion skal dække 1/3 af din daglige kost

5

Opbevares i køleskab ved max 5
Næringsinformationer og yderligere information
kan findes på:
www.elbo.menuplaner.dk
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DER SKAL IKKE STÅ SÅ MEGET - VI LÆSER DET ALLIGEVEL IKKE
For at teste et nyt forslag til etikettedesign blev borgere
og medarbejdere præsenteret for en prototype med nyt
grafisk design og informationer.

Borgerne
Den umiddelbare oplevelse af etiketten var meget
positiv og reaktionerne er at etiketten ser ”finere” ud end
den nuværende. Det gælder både farverne og de grafiske
elementer i den nye etikette
I forhold til informationerne på den nye etikette er det
igen rettens navn og til dels datomærkning, der kigges
efter. Borgerne oplever generelt at det er lidt sværere at
læse skriften på den nye etikette og datomærkningen
kan også godt fremgå lidt tydeligere. De øvrige oplysninger på etiketten mener borgerne er unødvendige for
dem.
Observation
Ved et af borgerinterviewene deltager en pårørende, som
får øje på ikonet og teksten, der fortæller, at denne ret
dækker 1/3 af det daglige ernæringsbehov. Hun udbryder overrasket
”dækker måltidet ikke mere?”
Umiddelbart var informationen ikke noget, der blev
efterspurgt, men det, at den var der, resulterede i en
refleksion og øget bevidsthed omkring, at retten også
har en ernæringsmæssig funktion. Informationen om
opvarmning i microbølgeovn kunne de ikke forholde sig
til fordi de ikke oplever at de har brug for oplysningen.

Medarbejderne
Den umiddelbare reaktion på prototypen er meget positiv. Medarbejderne kan godt li at udtrykket minder om et
menukort på en restaurant. De primære informationer
der søges på etiketten, er rettens navn og beskrivelse og
datomærkning. Derfor må disse godt fremgå tydeligere
med fremhævet skrift og skriftstørrelse. Informationen
omkring opvarmning ved 2/3 effekt i 4minutter mener
de fleste af medarbejderne ikke er relevant. Alle de ovne
de møder varmer forskelligt alligevel, så de prøver sig
frem. Samtidigt siger de at nye medarbejdere og evt.
pårørende måske vil have glæde af informationen. De
forholder sig ikke til at der kan være et ernæringsmæssigt og sundhedsmæssigt argument for korrekt opvarmning. Den måde de i dag vurderer om retten er opvarmet
tilstrækkeligt, er at den skal dampe.
Ikonet der fortæller at retten dækker 1/3 af den daglige
kost, mener medarbejderne godt at de kan undvære.
Dog vækker ikonet med det samme til en refleksion og
en snak omkring at færdigretterne ikke kun er mad, men
også vigtig ernæring.
På prototype-etikettedesign er der også en Qr-kode.
Reaktionerne fra hjemmeplejen er at de er sikre på at
det ikke bliver dem, der bruger det, da det kræver en
smartphone, som de ikke har til rådighed. Medarbejderne tænker derimod at pårørende kan have glæde af at
gå ind og læse mere detaljeret, om den mad deres ældre
modtager.
Oplevelsen af ikonerne helt generelt er at de gør det hurtigt at aflæse etiketten især oplever de dem som grafiske
elementer, der gør etiketten mere spændende at se på.

ANBEFALINGER FOR NY ETIKETTE- OG EMBALLAGEDESIGN
Interviews og observationer af borgere og medarbejdere
viser at begge parter primært bruger to af de informationer,
der står på etiketten, som er beskrivelse af retten og datomærkning. Disse kan derfor med fordel være fremhævet.

Den nuværende emballage og etikette opleves som kedelig
og industriel. For at udvikle et mere attraktivt udtryk anbefales det at arbejde med emballagens farver filmovertræk og
etikkens størrelse samt det grafiske udtryk herunder ikoner.

Undersøgelsen understøter samtidigt det arbejde Elbokøkkennet allerede er i gang med omkring beskrivelserne af retterne
mere præcist skal fortælle om det konkrete indhold i retten.

Når man spørger brugerne er der mange forskellige meninger. På trods af det anses det forsat som en god idé at
inddrage brugernes oplevelse som input til udviklingen af
Elbokøkkenets etikette- og emballagedesign. Det brugernes
input fortælle om er hvad der er vigtig for dem og hvad de
lægger mærke til.

Endnu et opmærksomhedspunkt er muligheden for at kunne
se maden og mængderne gennem emballagen. Det var i sær
vigtigt for borgerne.
Det er en god idé at benytte ikoner på etiketten, fordi de er
hurtige at aflæse og skaber opmærksomhed omkring det der står
f.eks. at retterner dækker 1/3 af den daglige kost.

TILRETTET ETIKETTE 1:1

Dagens menu:
Frikadeller med stuvet hvidkål
og kogte kartofler
Allergener: Gluten, nødder

Tilberedt af
Anvendes senest d. 01-10-2017
Denne portion skal dække 1/3 af din daglige kost

5 Opbevares i køleskab ved max 5
Næringsinformationer og yderligere information
kan findes på:
www.elbo.menuplaner.dk

