
Svenco Papperssäckar AB - historia 
 
  Svenco grundades i Stockholm 1921 av Direktör Sven Hansson under 
namnet Sven Hansson & Co. Till en början var företaget en 
grossiströrelse för papper, papp och bindgarn. Verksamheten byggdes 
upp under 1920- och 1930-talet och egen tillverkning av påsar och 
kartonger påbörjades successivt under dessa år. 1950 stod den första 
egna fastigheten klar för inflyttning. All verksamhet koncentrerades till en 
och samma plats i Bromma, stockholm. Bolaget hade då som mest drygt 
hundra anställda. 
 
  1957 tog sonen, Lennart Hansson, successivt över verksamheten och 
ansvaret för företaget. Han ägde ensam bolaget fram till 1983 då hans 
son, Christer Hansson, som drivit bolaget sedan 1982 förvärvade 
bolaget. 
  
Pås- och kartongtillverkningen var den dominerande delen i företaget, 
men även grossiströrelsen var av stor betydelse och fanns med ända fram 
till mitten av 1970-talet. 
  
  I början av 1960-talet introducerades papperssäckarna i bolagets 
sortiment och i januari 1966 producerades den första egna säcken. 
Därefter blev papperssopsäcken den alltmer dominerande produkten i 
bolagets verksamhet. Det investerades i en andra säckmaskinslinje och 
en världsunik produktionsanläggning för papperssopsäckar invigdes 1971 
i Märsta, Sigtuna Kommun, där verksamheten fortfarande bedrivs.  
 
  1975, i samband med att all verksamhet förutom papperssopsäckarna 
avvecklades, bytte bolaget namn till Svenco Papperssäckar AB. 
Samtidigt investerades i ytterligare två säckmaskinslinjer. Företaget blev 
då en renodlad papperssopsäckstillverkare.  
 
 1997 förvärvade Svenco sopsäckstillverkningsdelen från AssiDomän 
PacSac i Sverige och från AssiDomän Scanidsack i Norge. I och med det 
blev företaget marknadsledande i Sverige och Norge på pappers-
sopsäckar.  
 
  När bolaget år 2000 investerade i en femte maskinlinje ökade 
produktionskapaciteten med ytterligare 25 %. Samma år ökades också 
lagerkapaciteten med 25 % genom att det gamla automatiska djup-
staplingslagret från 1971 ersattes av ett nytt modernt helautomatiserat 
lager från Swisslog. 
 
  Svenco har genom åren utvecklat många idéer som varit till gagn för 
renhållningsbranschen såsom t.ex. singelvikningen av säckarna, de en-
bladiga säckarna, direktleveranser i containers till kund och nivåranden på 
insidan av säcken. 
 
Fram till dags dato har Svenco producerat över en miljard 
papperssopsäckar i Märsta. 
 
 

 


