
Försäkra er mot vägglöss.
 

En rapport om  
bättre resultat när  
bostadsbolagen  
upphandlar tjänster  
för sanering  
av vägglöss.

En vägglusrapport för bostadsbolag
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Det går att minska  
problemet med vägglöss –  
och kostnaderna  
för att sanera dem. 
Att upphandla till lägsta pris är bäst har vi alla lärt oss,  
men är det dags att omvärdera detta? 

DEN HÄR RAPPORTEN PEKAR PÅ att många bostadsbolag betalar betydligt mer för 
skadedjurssanering än vad de upphandlat. Den visar också varför det är så. Rapporten 
bygger på intervjuer med de 20 största fastighetsbolagen samt analys av offentligt 
material som fakturor och upphandlingsunderlag av en oberoende konsult.

EN SLUTSATS MED RAPPORTEN är att det går att skapa en bättre ekonomi och en bättre 
miljö för boende, samtidigt som man minskar problemen med vägglöss. Och detta till 
en lägre totalkostnad än idag.

DET HÄR GÅR ATT ÅSTADKOMMA genom att ändra incitamenten för de aktörer som 
sanerar vägglöss. Om dessa har ett incitament för att minska antalet vägglöss istället 
för att ta betalt för varje sanering, kan vi skapa ett så vägglus- och skadedjursfritt 
fastighetsbestånd som möjligt till lägre kostnader. De siffror vi ser idag visar på en 
alarmerande utveckling. 

Några färska siffror för vägglussaneringar.

1.  Vägglussaneringarna hos ett av de allmännyttiga bostadsbolagen i södra Sverige  
 kostade 600% mer än förväntat. Den budgeterade kostnaden var 380 000 kr/år,  
 den faktiska 2,4 miljoner kr.

2.  Kostnaden att sanera en lägenhet kan i praktiken vara över 1 000% högre än  
 beräknat, bland annat för kostnader för hyresnedsättningar. Den upphandlade  
 anbudssumman är 17,60 kr per lägenhet och sanering men kostnaden är i själva  
 verket 183 kr per lägenhet.

3.  Antalet vägglussaneringar skenar. För sju år sedan genomfördes 2 000 saneringar,  
 nu har de passerat 13 000 per år – trots ökade insatser för saneringar.

VI VILL VISA HUR BOSTADSBOLAGEN kan försäkra sig om att leverantören minskar 
problemen med vägglöss genom en försäkring mot vägglusangrepp. Samtidigt 
minskar era kostnader och bostadsbestånd blir mer attraktivt. 

Med rätt utformad offentlig upphandling går det att komma till rätta med att 
vägglusproblematiken ökar.

KONTAKTA GÄRNA MIG på telefon 08–517 633 26 eller affärsansvarig Peter Edholm 
08–517 633 19. Jag garanterar att ni kommer att få sänkta kostnader och att 
skadedjursproblematiken kommer att minska drastiskt. Ta gärna del av rapporten  
för att förstå hur jag menar.

VILL DU KONTAKTA det lokala Anticimexkontoret hittar du dem på www.anticimex.se 
eller kontakta oss på 075-245 10 00 så hjälper vi dig.

Mikael Roos, vd  
Anticimex Sverige AB

Vi vill visa hur 
bostadsbolagen kan försäkra 
sig om att leverantören 
minskar vägglusangreppen 
genom en försäkring.

Mikael Roos, vd  
Anticimex Sverige AB 
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DU SOM ANSVARAR FÖR INKÖP av de här tjänsterna tjänar en del på att tänka om. Den 
vanliga inställningen idag är att man hoppas att det inte sker angrepp och därför väljer 
en modell med ett lågt fastpris och högre arvode då man tvingas göra saneringar. 
Problemet med det här är att leverantörer som får mer pengar ju fler gånger de rycker 
ut saknar incitament att minimera skadedjursangreppen. Då är det i princip ingen 
som tar ansvar för att minimera angreppen.

Hur kan vägglusangreppen 
öka, trots att det läggs 
mer tid och pengar på 
saneringar än aldrig förr?
Det korta svaret är att upphandlingar och utvärderingar har 
fel fokus. Vi menar att målet för upphandlingen istället bör 
formuleras så här: Att skapa ett så vägglus- och skadedjursfritt 
fastighetsbestånd som möjligt till lägre totalkostnader.

Statistik visar att risken för att ert bostadsbestånd 
ska drabbas ökar för varje dag.

VÄGGLÖSS HAR PÅ BARA NÅGRA ÅR gått från att vara ett litet och obetydligt problem  
till att idag skena. Samtidigt ökar risken för att ett fastighetsbestånd ska drabbas av 
vägglusangrepp varje dag. Det visar den här statistiken tydligt. 

Vägglussaneringar

Vår slutsats:  
Leverantörer som får  
betalt per sanering  
har inte drivkraften  
att minimera 
vägglusangreppen.

FÖR ATT NÅ DET HÄR MÅLET, behöver vi överge det gamla 
sättet att utforma upphandlingen där det enda som räknas 
är lägsta pris. Våra analyser visar att fokus på lägsta pris 
leder till högre kostnader och en fortsatt ökning av 
vägglusangreppen. Istället för att se till lägsta pris behöver 
upphandlingen istället värdera slutresultatet av ett 
helhetsåtagande.  
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Hur får man leverantören 
att ansvara för att 
minska vägglusangrepp? 
Köp en försäkring.
Det går att få en leverantör som verkligen vill bidra till målet att 
minska vägglus- och andra skadedjursangrepp – och samtidigt hålla 
kostnaderna på en rimlig nivå. Vår lösning är en försäkring mot 
skadedjursangrepp. Ett garantiåtagande med försäkringslösning.

VIKTIGT DÅ ÄR ATT UPPHANDLINGEN och utvärderingskriterierna ser till helheten och 
målet. Det gör den här försäkringsmodellen, som också har ett garantiåtagande.

MODELLEN INNEBÄR att fastighetsbolaget betalar ett fast pris till leverantören oavsett 
hur många saneringar som sker. Det innebär att man ger leverantören ekonomiska 
incitament att minska antalet vägglusangrepp, eftersom varje sanering kostar 
leverantören pengar. 

LEVERANTÖRER SOM ARBETAR efter den här modellen bör börja sin avtalsperiod med  
att arbeta proaktivt och i dialog med kunden gå igenom beståndet för att se hur det 
går att förebygga angrepp. För att verkligen minska angreppen krävs dessutom att 
fastighetsägaren är engagerad och tillsammans med leverantörer hitta fungerande 
lösningar.

Här är siffrorna som visar att lägsta pris är en dyr lösning.

ANTALET VÄGGLUSSANERINGAR ÖKAR nu snabbt. Från att knappt ha funnits för tio år 
sedan, har antalet genomförda vägglussaneringar per år passerat 13 000. Samma 
trend gäller för andra skadedjurssaneringar. I rapporten använder vi vägglussaneringar 
som exempel på den trend som finns för skadedjur i Sverige. 

SAMTIDIGT STIGER KOSTNADEN för saneringarna – vilket ibland leder till extrema 
merkostnader för de fastighetsbolag som valt traditionell upphandling – upp till 600% 
högre kostnader. En oberoende konsult har analyserat de faktiska kostnaderna för 
vägglussaneringar utifrån intervjuer med Sveriges största fastighetsbolag. 
Fastighetsbolagen i analysen representerar drygt 20% av allmännyttans 
lägenhetsbestånd.

Här är exempel på hur kostnaderna har skenat iväg jämfört med anbudets pris:

Bolag Anbudssumma/år Fakturerat 2014 

Bolag A 380 820 kr 1 247 146 kr

Bolag B 284 549 kr 1 463 347 kr

Bolag C 356 759 kr 1 641 031 kr

Bolag D 234 000 kr 2 121 250 kr

I rapporten använder 
vi vägglussaneringar 
som exempel på den 
trend som finns för 
skadedjur i Sverige.

Siffrorna i  tabellen är hämtade ur verkliga fall, men av hänsyn till bostadsbolagen namnger vi inte dem.
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Den totala kostnaden ovan är 916 709 kr och det upphandlade priset var 87 983 kr.  
Kostnadsökningen är med andra ord 1042%.

Varför stiger kostnaden så 
snabbt i en upphandling 
med lägsta pris? 
I intervjuerna kom det fram andra stora kostnader som många inte 
tänker på vid upphandlingstillfället. Ökade kostnader har inte bara 
med själva saneringarna att göra, utan också med bland annat 
hyresnedsättningar och tilläggsfakturering. Dessutom saknar 
leverantören incitament att få bort problemet. Ju fler saneringar, 
desto högre inkomster. 

NEDAN SER DU ETT CIRKELDIAGRAM som visar vår undersökning av hur stor kostnaden 
är för sanering av skadedjur och hur den fördelar sig. Som exempel utgår vi från ett 
bolag med 5 000 lägenheter. Frekvensen av vägglussaneringar är baserat på både 
statistik och på vår undersökning och är i genomsnitt 1,7% av lägenhetsbeståndet, 
med andra ord 85 stycken i exemplet nedan.

Kostnad för sanering av skadedjur.

Anbudssumman är nu 335 000 kr vilket är 3,8 ggr större än upphandlingen med lägsta pris.  
Men de totala kostnaderna har minskat med 47%.

SEDAN KAN VI TITTA PÅ hur summa av premier och kostnader som betalas till 
skadedjursföretaget faller ut i praktiken, i tre olika modeller. I exemplet räknar vi med 
ett bestånd på 5 000 lägenheter och 85 vägglusangrepp.

Alt 1. Grundmodell där sanering av lösöre tillkommer.

Alt 2. Grundmodell där sanering av lösöre ingår med självrisk.

Alt 3. Garantiåtagande med försäkringslösning.

OM UPPHANDLINGEN ISTÄLLET hade haft målet att få med alla kostnader för saneringarna och 
ett mål att få ned antalet saneringar med 50% skulle resultatet bli ett helt annat. Med målet 
att få ett så vägglus- och skadedjursfritt fastighetsbestånd som möjligt till lägre kostnader 
blir resultatet istället som följer.

  Alt 1 Alt 2 Alt 3

Premier 87 983 kr 167 500 kr 335 000 kr

Självrisker 0 kr 377 400 kr 0 kr

Tilläggsfakturering 518 930 kr 0 kr 0 kr

Moms 129 733 kr 0 kr 0 kr

Totalt 736 646 kr 544 900 kr 335 000 kr

Anbudssumma , traditionell upphandling 
87 983 kr

Tilläggsfakturering , vägglus lösöre 
518 930 kr

Kostnad egen personal 
109 019 kr

Hyresnedsättningar 
114 288 kr

Övriga kostnader,  rivning etc 
86 488 kr

Anbudssumma  
335 000 kr

Tilläggsfakturering , vägglus lösöre 
0 kr

Kostnad egen personal 
54 510 kr

Hyresnedsättningar 
57 144 kr

Övriga kostnader,  rivning etc 
43 244 kr
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Varför fungerar ett 
försäkringsåtagande 
så bra?
Försäkringsåtagande med garantimodell är en totallösning som 
garanterar kvalitetssaneringar, vilket gör att det upphandlande 
bolaget snabbare når målet med ett så vägglusfritt fastighetsbestånd  
som möjligt.

Den inbjuder till ett helhetstänkande, som gäller:

 Själva saneringarna. Leverantören tjänar på att lösa problemen snabbt och fokusera  
 på att använda rätt metoder och teknik så att tiden för vägglusproblemet blir så  
 kort som möjligt för både hyresgäst- och hyresvärd. 

 Samarbete med hyresvärden.

 Samarbete mellan hyresvärd, hyresgäst och leverantör – till exempel genom ökad  
 information till hyresgästerna.

Att välja ett garantiåtagande innebär många fördelar.

FÖR DET FÖRSTA TAR LEVERANTÖREN ett större ansvar och en högre risk jämfört  
med leverantörer som tilläggsfakturerar. Genom att använda garantimodellen visar 
leverantören dessutom i praktisk handling att de verkar för att minimera 
vägglusangreppen i fastighetsbestånd. En annan fördel är att det inte tillkommer 
några extra kostnader för kunden, vilket gör budgetering enklare. Dessutom 
tillkommer ingen moms på priserna i avtalen eftersom detta är en försäkringsmodell.

Vad kan ingå i en försäkringslösning enligt garantimodellen?

I DEN HÄR MODELLEN ingår allt som behövs för att skapa ett så vägglusfritt 
fastighetsbestånd som möjligt. Det är exempelvis utbildning av personal, digital 
rapportering, konsultation, försäkring träskadeinsekter, försäkring sent upptäckt 
dödsfall, försäkring sanering skadedjur av byggnad och lösöre, storsanering, sanering 
i kommersiella lokaler och skadeförebyggande inspektioner för skadedjur.

Vad behöver finnas med i förfrågningsunderlaget för att nå målet?

INNAN DET ÄR DAGS ATT SKRIVA förfrågningsunderlaget är det viktigt att sätta ett tydligt 
mål för upphandlingen. Det kan exempelvis formuleras så här: 

 ”Målet med upphandlingen är att säkerställa ett så vägglusfritt fastighetsbestånd som 
möjligt, eftersom det skapar lägre kostnader och ökad trivsel. Vi har därför en nollvision  
vad gäller antalet anmälda ärenden, antalet saneringar och den totala kostnaden  
för saneringar. Med den totala kostnaden menas kostnad för sanering, kostnad för 
administration vid ärendehantering och kostnad för hyresnedsättningar.”

I själva förfrågningsunderlaget behöver framförallt en sak förtydligas, vilket handlar 
om att knyta kvalitet och resultat till skallkraven. 

 ”Vi upphandlar ett garantiåtagande med en heltäckande skadedjursförsäkring till en fast 
premie utan möjlighet till vare sig tilläggsfakturering eller självrisk.”

Tydliga mål och längre avtal ger bättre resultat.

MED DEN HÄR MODELLEN kommer fastighetsbolaget att tillsammans med leverantören 
ha ett gemensamt mål, som kan vara en nollvision för vägglusangrepp. Leverantören 
kommer att göra en stor insats i början av avtalsperioden, vilket leder till att 
angreppen minskar över tid.  

Besök  
www.magnusjosephson.se 
under rubriken  
konsulttjänster  
och ladda hem 
förfrågningsunderlaget.

Magnus Josephson AB har tagit fram ett förfrågningsunderlag som  
hjälper er att handla upp skadedjurssanering till lägre totalkostnad. 



För mer information, kontakta oss på 075-245 10 00  
eller besök www.anticimex.se

Anticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. 
Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, 
garantier och försäkringar. Vi arbetar inom områdena skadedjurskontroll, 
matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd.

90
00

8 
 T

ry
ck

: w
w

w
.in

ek
o.

se


