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Kenneth Lavrell

Kenneth Lavrell  har genom sitt yrke som sjukvårdare 

visat sig ha en osedvanlig förmåga att finnas med i händel-

sernas centrum. Genom sin mångåriga erfarenhet har han 

bidragit till lugn och stabilitet vid de mest skiftande tillbud av 

olika slag. Kanske vardag för honom, men definitivt inte för 

gemene man, eller den som drabbats.  

”Stor kompetens, lugn och sansad” är omdömen som både 

chefer och kollegor vittnar om. Med motiveringen  

”Alltid först på plats, i rätt tid och med rätt namn” tilldelas 

han utmärkelsen 

Årets Kenneth 2017

2017 går till historien som det år Sverige blev en del av

terrorns vansinne…

Det som för de flesta började som en vanlig fredag kom att 

sluta i ett fullkomligt vanvettigt terrordåd som tog livet av 

fem personer och skadade femton.

Platsen; Drottninggatan i Stockholm. Tiden; Strax före 15.00 

den 7 april 2017, Vad; En vansinneskörning med lastbil på 

en folkfylld gata med en terrorist vid ratten. Sverige hamnar 

plötsligt på kartan över terroristattacker.

Först på plats var en Kenneth, vilket är föga förvånande 

eftersom denne Kenneth var först på plats vid mordet på 

Olof Palme 1986, vid flygolyckan i Gottröra 1991 och vid 

Stureplansmorden 1994, för att nämna några av de tillfällen 

de flesta av oss minns.

Tillsammans med en kollega nådde han först fram till de två 

tidigast påkörda personerna och insåg att detta inte är en 

vanlig trafikolycka. Kaoset som kunde märkas längre ned på 

gatan gav vid handen att en vettvilling i lastbil håller på att 

försöka meja ner alla människor som kommer i hans väg. 

Kenneth larmar SOS för att få dit flera ambulanser och 

upprättar en ledningsplats för att dirigera ankommande 

kollegor. Agerandet visar på en osedvanlig kombination av 

lugn och handlingskraft, egenskaper som är typiska för en 

Kenneth…
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”Alltid först på plats, i rätt tid 

och med rätt namn”
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