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Skottlossning på skola 
 
 
 
 
Tid och väder  

En gymnasieskola under en onsdagsförmiddag i september 

kl 09.30. 

 

Scenario 

Kl 09.35 tar SOSAlarm kontakt med Landstingets TiB och 

meddelar att man har fått in ett larm om skottlossning på 

gymnasieskolan XX i Storstad.  

 

Polis, ambulans och räddningstjänst är larmade om situationen 

och befinner sig nu på platsen. Larmet har kommit från ett antal 

elever som ringt inifrån skolan från sina mobiltelefoner. Några 

samtal har också kommit från elever som lyckats fly därifrån. 

 

Enligt de uppgifter man fått in är minst två personer döda och ett 

tiotal personer är skadade däribland rektorn och två lärare. Den 

som skjuter är troligtvis en elev på skolan med sociala problem.  

 

Eleven lär ha kommit inrusande under första lektionen i sitt 

klassrum och börjat skjuta vilt omkring sig och därefter begett 

sig ner till rektorsexpeditionen. Nu uppges att han håller delar av 

skolan som gisslan och går i korridoren på bottenplan beväpnad 

med skjutvapen… 

 

 

 

Instruktioner 
Detta är underlag för en 
uppstartsövning avsedd att starta 
upp en krisledning lokalt alternativt 
regionalt. Man får möjlighet att öva 
inlarmning, testa rutiner och teknik 
på ledningsplatsen. Lämpligt är att 
köra en första stabsorientering och 
därefter utvärdera aktiviteten. 
 
Uppskattad tid: 30-45 minuter 
 
Gör så här: 
 

 Använd texten i dokumentet och 
anpassa orter och andra lokala 
förutsättningar.  

 Presentera scenariot och 
genomför övning fram till och 
med första stabsorienteringen. 

 Utvärdera övningen enligt 
tabellen på sida 2, genom att 
muntligt gå igenom rutinerna 
”varvet runt” med alla 
deltagare, direkt efter övningen. 
Lägg eventuellt till egna punkter 
för utvärdering. 
 

Detta dokument finns i digital form 
på MSBs hemsida som en bilaga till 
handboken ”Landstingens 
ledningsförmåga. 
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Information som TiB kan få om den efterfrågas 

När skottlossningen startade försökte skolledningen i panik 

utrymma skolan. De som inte kunde fly uppmanades att gömma 

sig. I högtalarna har man uppmanat alla elever att låsa in sig i 

klassrummen. 

 

Eleven kommer från en familj med missbruksproblem och är 

sedan tidigare känd av polisen. 

 

 

 

Uppgifter och utvärdering 

 
1. Larma in berörda! 

2. Verkställ uppstartsrutiner! 

3. Testa tekniken! 

4. Kör en första stabsorientering! 

5. Sammanfatta och utvärdera tillsammans: 

 

 Bra? 

 

Dåligt? 

 

Ev förändring av 

befintliga rutiner? 

Larm/inkallning    

Uppstartsrutiner    

Tekniktest    

Stabsorientering    

Etc.    

 
6. Vad tycker ni om principen uppstartsövning? 

 


