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I framtiden hoppas Hans på att kunna arbeta förebyggande, för att förhindra att unga fastnar i droger och kriminalitet. Bilden är arrangerad. FOTO: STINA ANDRUP

n Kriminell som livsstil – och vägen därifrån

I TIDNINGEN
I MORGON
n Joel dog och kom tillbaka 
– efter den tionde överdosen
n Tidigare artiklar: Andre-
as: ”Min familj hade planerat 
för min begravning”

Det här är andra delen i vår 
reportageserie Kriminell som livs-
stil – och vägen därifrån. Vi har 
träffat fem av männen bakom 
brottsrubrikerna och tagit del av hur 
de kämpar för att ta sig ur den 
brottsliga banan – och deras första 
steg mot ett fungerande liv.

p Kriminalitet som 
livsstil

De behandlingsprogram 
som går under namnet 
Kriminalitet som livsstil 
(de så kallade krimveckor-
na) utformades av Gunnar 
Bergström med början 
1996. Lindalen och flera 
andra behandlingshem 
använder sig av program-
met. Det handlar bland 
annat om att den nyktra 
beroende inte sällan har 
kvar kriminella tanke-
mönster. Det är något som 
kan leda tillbaka till miss-
bruk och beroende med 
allt vad det innebär.

Siktar på studier efter 
27 år som yrkeskriminell
HUDIKSVALL  Större delen 
av hans liv har kretsat 
kring droger och krimi-
nalitet. Nu har Hans 
samlat kraft och mod 
för att börja om – och 
han hoppas på att kun-
na hjälpa unga på glid.

– Som det var tidigare 
så höjdes knappt min 
puls från 85 till 86 under 
ett värdetransportrån. 
Den här gången är det 
helt annorlunda, säger 
han.
Hans beskriver sig som nå-
got av en halvkändis inom 
kriminella kretsar. I dessa 
har han rört sig i snart tre 
decennier. Men fler kom-
mer det inte att bli, det är 
han fast besluten om.

– Jag fyllde 47 år nu i som-
ras. Det är inte många i min 
bransch som får uppleva 
den dagen. Så på så vis är 
jag lyckligt lottad, säger 
han.

Hans växte upp i Uppsala, 
men sedan 2011 är han bo-
satt i Hudiksvall. Det är ock-
så här han vill fortsätta sitt 
liv, som nu är på väg i en 

helt annan riktning än det 
varit tidigare.

– Jag övar varje dag på att 
vakna upp nykter och stä-
dad, säger han.

Han berättar att hans liv 
kantats av tung kriminali-
tet, där narkotikabrott, or-
ganiserad brottslighet och 
värdetransportrån blev en 
del av hans vardag. Men 
trots det har han under 
långa perioder också klarat 
av att ha ett arbete.

– Jag har varit yrkeskrimi-
nell i 27 år och under stora 
delar av den tiden har jag 
levt ett dubbelliv. Ofta har 
jag skött arbetet, även om 
många ibland har undrat 
hur det verkligen är med 
mig. Men de har inte vetat 
nånting. Jag har levt bakom 
en fasad under alla år.

Han har nu sagt farväl till 
den han varit – och bakom 
sig lämnar han inga skulder, 
inga ouppklarade affärer el-
ler hållhakar. Framför allt är 
han fast besluten om att gå 
vidare i livet. Men det är nå-
got han förklarar att han 
aldrig hade klarat av på 
egen hand. För Hans blev 

den stora vändningen tolv-
stegsprogrammet, där krim-
veckorna med Magnus 
Westling är en del av hans 
rehabilitering.

– Jag kan inte ens beskri-
va hur mycket Magnus be-
tytt för mig i det här, säger 
han.

Han berättar hur pro-
grammet gett honom en 
helt ny syn på livet, men 
även den hjälp och det stöd 
han behövde för att ta tag i 
sin situation. Och för första 
gången på mycket länge har 
han känt känslor som han 
inte är van vid att uppleva.

– Jag tar i lite nu, men så 
som det var tidigare så höj-
des knappt min puls från 85 
till 86 under ett värdetran-
sportrån. Den här gången är 
det helt annorlunda. Nu är 
jag nervös över att jag ska 
försova mig kvällen innan 
jag ska hit. För mig har den 
här hjälpen inneburit en 
skillnad mellan liv och död.

Gemenskapen som de har 
i gruppen under behand-
lingen är något han förkla-
rar varit avgörande. Till-
sammans har de snabbt bli-
vit som något av en familj 

som stöttar och peppar var-
andra.

– Jag märker redan stor 
skillnad på grabbarna. Det 
är tydligt att det här är per-
soner som är villiga att för-
ändra sitt liv.

Det senaste halvåret har 
Hans varit nykter och fri från 
droger. Och så ska hans liv 
att fortsätta. På sociala me-
dier delar han med sig av 
upplevelser från sitt drogfria 
liv, och får ofta positiv re-
spons från följarna – som på 
senare tid blivit fler och fler. 
Uppskattningen från omgiv-
ningen kommer också från 
folk han stöter på ute.

– Jag får otroligt många fi-
na reaktioner. När jag är ute 
på stan och stöter på folk på 
Fyren eller Guldsmeden 
brukar de ropa att jag ska 
fortsätta kämpa. Jag får ock-
så höra från de jag möter att 
de tycker att jag blivit myck-
et gladare. Och det upplever 
jag också, säger han.

Men även om han i dag ser 
positivt på livet och framti-
den förklarar han att han 
har mycket att bearbeta från 
sitt tidigare liv – inte minst i 

rollen som förälder till sina 
fyra barn. 

– Jag har tvingats inse att 
jag har varit ett svin ibland. 
Det är inte alla gånger som 
jag varit en så bra pappa och 
medmänniska. Ibland har 
jag inte varit närvarande 
alls, framför allt inte när jag 
suttit inne.

I framtiden drömmer han 
om att kunna hjälpa unga 
från att hamna i ett liv med 
droger och kriminalitet.

– Det gäller att släppa 
snabba pengar. Efter 30 år 
som snickare känner jag att 
jag skulle vilja sätta mig i 
skolbänken. Jag skulle vilja 
jobba som terapeut, gärna 
förebyggande för att förhin-
dra att unga hamnar snett.

Och han kommer hela ti-
den att fortsätta att jobba 
med sig själv.

– Det allra viktigaste är att 
bibehålla sin nykterhet, sä-
ger Hans.

Hans heter egentligen nå-
got annat.
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