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com Att beställa hemleverans av  
mat underlättar vardagen. Men alla  
papperskassar och pappkartonger som 
matvarona är packade i ställer till problem 
för både den som beställer maten och för 
miljön. Gordon Circular är Sveriges första 
cirkulära system med återanvändningsbara 
förpackningar för hemleveranser av kyld mat. 

 Framtidens 
hemleverans är 
cirkulär.

I november 2022 ansökte Gordon om en patentregistrering av 

systemet och inom kort ska vi börja testa systemet i liten skala. 

Vårt mål är att under 2023 kunna erbjuda både nya och tidigare 

kunder samordnade hemleveranser och ett samordnat cirkulärt 

system för förpackningar. 

Så här kan ditt företag använda Gordon Circular 

Gordon Circular är ett öppet system. Det innebär att alla som 

beställer kyl- eller frystransporter av Gordon kan använda sig av 

Gordon Circulars återanvändbara förpackningar. Kontakta oss 

om hur Gordon Circular skulle kunna fungera i din verksamhet.

Catherine Alsén Gelfgren

Projektledare Circular 

catherine.alsen@gordondelivery.com

Andreas Furu

Head of Sales 

andreas.furu@gordondelivery.com

Sa  funkar  det

 

Organisationen Svensk Handel har frågat 

svenskar vad det tycker om pappkartongerna 

runt de varor som man beställt. 84 procent av 

de som e-handlar tycker det är viktigt eller ganska 

viktigt att emballaget är optimalt anpassat efter 

produktens storlek. Förmodlingen hade det allra bästa 

varit om förpackningen kunde lämnas tillbaka för att åter-

användas. Att använda Gordon Circular kan därför vara ett 

sätt för företag att få nöjdare kunder.

E-handelsföretag vill minska på  

emballage och jobba mer cirkulärt

70 procent av företagen som bedriver 

e-handel vill i stor eller ganska stor  

utsträckning optimera mängden 

emballage. 55 procent vill i stor eller 

ganska stor utsträckning använda 

emballage som går att använda och 

returnera flera gånger. Det är svar som 

Svenska Handel har fått fram e-hand-

lare. Så om du går i liknande tankar så 

är du inte ensam. 

84%



gordondelivery.com

• S H O P •

1
Gordon Circular består av två  

förpackningar, hårda boxar som går  

att stapla och mjuka väskor som går  

att rulla ihop. Båda förpackningarna är gjorda  

av återvunnet material. Leverantören packar 

beställningarna i de mjuka väskorna, som vi  

kallar för Gordonväskor, och sätter en väska  

i varje box.

2
Nu är beställningarna redo att köras  

till Gordons DCs (distributionscentraler) 

runt om i Sverige och sorteras med 

leveranser från andra företag.

3
Beställningar från olika leverantörer körs 

ut tillsammans i en samordnad leverans 

till mottagare i samma område. När 

föraren kommer hem till beställarna tar hen 

väskorna ut ur boxarna och lämnar väskorna till 

mottagaren, eller i en Gordon Homebox. Boxarna 

blir kvar i lastbilen och kan staplas i varandra när 

de är tomma.

4
Nästa gång som Gordon lämnar kylda 

varor hos mottagaren vet föraren om att 

det finns Gordonväskor att hämta upp. 

De kan ställas av mottagaren utanför dörren eller 

överlämnas direkt till föraren. 

5
Varje väska har sin egen streckkod  

vilket gör att det går att hålla ordning  

på var de olika Gordonväskorna finns.  

De använda väskorna och boxarna lämnas på  

Gordons distributioncentral där de tvättas.

6
Efter tvätt är de redo att följa med en 

transport till leverantören som kan fylla 

dem med nya beställningar. På så sätt blir 

systemet cirkulärt utan att pappkartonger och 

pappkassar behöver samlas på hög hemma innan 

de lämnas till en återvinningsstation.
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