
Så  hå r upptå cker du Vå gglö ss 

En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad 

kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Pålitliga tecken för 

att upptäcka vägglöss är mörka fläckar av spillning, rester efter hudömsningar och 

levande vägglöss på platser där de kryper in och gömmer sig. Små runda blodfläckar på 

lakan kan också vara tecken på vägglöss. 

 

 
 

Tecken på att man fått vägglöss 
Ett vanligt tecken där man kan misstänka att det är insekter och i själva fallet vägglöss det 

handlar om är att små svarta prickar börjar dyka upp på sängkläder, tyger och vid 

skrymslen. Detta är vägglusens avföring. Även mörkröda blodprickar kan vara ett tecken 

på vägglöss. Man kan också hitta insektsskal från när vägglössen ömsat skinn. Vägglöss 

ömsar skinn ungefär 6 gånger innan de blir fullvuxna. 

Vägglössen lämnar alltid spår efter sig. Vet man vad man letar efter och var man ska leta 

är det inte allt för svårt att hitta tecken på att det faktiskt finns vägglöss i hemmet. Ibland 

kan det däremot vara svårt att urskilja vanliga fläckar och prickar från den som 

vägglössen lämnar efter sig. Därför kan man ibland behöva få sina misstankar verifierade 

av ett saneringsbolag. 

Misstänker man att man drabbats av vägglöss kan man titta efter i skrymslen vid sängen, 

till exempel i flikar vid madrassen eller vid golvlister nära sängen. Vägglössen håller sig 

gärna nära maten, det vill säga oss människor och hittas oftast boende någonstans, eller på 

flera ställen i sovrummet. 

 



Vanligt att man vaknar med utslag 
Det allra tydligaste tecket på att man har vägglöss är att man får utslag på kroppen. 

Utslagen liknar myggbett, kan klia och variera i storlek. Vissa personer får stora utslag 

medan andra inte får några utslag alls. Storleken på utslagen varierar beroende på hur 

känslig man är mot vägglusens saliv. Typiskt för utslagen är att de ligger i klungor eller 

längs blodådror. Från det att en vägglus varit framme och sugit i sig blod kan det ibland ta 

flera dagar innan utslagen uppstår. 

 


