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Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving polisanmäldes 
i fjol för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. 

Det utpekade brottsoffret var Noas underrättelsechef Linda 
Staaf, som tidigare haft ett förhållande med Löfving.

Anmälan gjordes av polisens säkerhetschef.
– Jag har känt oro för min egen säkerhet, säger Linda Staaf.
Anmälan lades ned av åklagare utan att någon utrednings

åtgärd vidtagits.

Det är en infekterad konflikt 
inom landets högsta polisledning 
som pågått i det fördolda, och 
som väckt starka känslor inom 
polisorganisationen:

– Det här är ett maktspel på 
hög nivå. Vi är i ett läge där vi 
har många skjutningar och det är 
en kris i samhället. Ska vi lägga 
ner tid på såna här intriger då, 
har vi inte nog med utmaningar, 
säger en person inom polisen.

Linda Staaf  anställdes i febru
ari 2015 som chef  för underrät
telseverksamheten på nationella 
operativa avdelningen, Noa. Hon 
arbetade då som ekonomichef  på 
Polismyndigheten. 

Säkerhetschefen anmälde
Beslutet fattades av Mats  

Löfving som i november 2014 
hade blivit chef  för Noa. Han har 
under åren också bland annat 
höjt hennes lön och tilldelat 

henne tjänstevapen.
Löfving lämnade Noa 2020 för 

att bli regionpolischef  i Stock
holm och ett par år senare, under 
hösten 2022, beslutades också 
att Staaf  skulle lämna Noa och 
i stället efter årsskiftet påbörja 
en anställning på justitiedeparte
mentets polisenhet.

Expressens gransk
ning visar att det i 
december 2021 lämnades 
in en polisanmälan mot 
Mats Löfving. Anmäla
ren var polisens natio
nella säkerhetschef  Ari 
Stenman. Han menade 
att han, efter samtal med 
Linda Staaf, ansåg att 
Löfving kan ha begått 
flera brott mot henne.

Ari Stenman skrev i 
sin anmälan: ”Hon ville 
träffa mig under fre
dagen i ett ärende som 

hon bara kunde ta upp med mig.”
Stenman hade sedan ytterligare 

ett möte med Staaf  – och skriver 
att han efter det gjorde ”bedöm
ningen att det finns anledning att 
anta att ett brott förövats som hör 
under allmänt åtal och att upp
gifterna ska underställas avdel
ningen för särskilda utredningar 
och bedömning”.

Han listade de brott som skulle 
kunna vara aktuella: ”Grov 
fridskränkning, olaga förföljelse, 
ofredande”.

Enligt anmälan ska brottsmiss
tankarna ha ägt rum under peri
oden första januari 2015 till och 

med 27 november 2021. Det vill 
säga med start drygt en månad 
innan Linda Staaf  tillträdde sin 
tjänst på Noa och under de föl
jande sex åren.

”Mer fråga om svartsjuka”
Ari Stenman är chef  för säker

hetsavdelningen sedan 2019 och 
ingår i polisens nationella led
ningsgrupp. Tidigare har han 
varit säkerhetschef  på regerings
kansliet och biträdande säker
hetschef  inom Försvarsmakten. 

Stenman gjorde sin polis
anmälan 13 december 2021. Två 
dagar senare, den 15 december, 

beslutade överåklagare 
Anders Jakobsson vid 
särskilda utredningar 
att inte inleda någon för
undersökning.

– Det som var skrivet 
i handlingarna nådde 
inte upp till de brott som 
han hade skrivit. Ing
enting i handlingarna 
visar på att det skulle ha 
utövats något våld eller 
hot eller så. I min värld 
så var det mer fråga 
om svartsjuka, säger 
Jakobsson.

Linda Staaf, som fram 

till årsskiftet är kvar som under
rättelsechef  på Noa, har det 
senaste året omskrivits bland 
annat för sin relation med över
befälhavaren Micael Bydén, en 
relation som hon nyligen själv 
bekräftade i en intervju i Dagens 
Nyheter.

Hon säger i ett första samtal 
med Expressen att hon inte vill 
kommentera polisanmälan och 
situationen på Noa, men åter
kommer senare.

Hon berättar då att hon har 
känt en oro för sin egen säkerhet 
och därför kontaktade säkerhets
chefen.

– Det fanns flera anledningar till 
samtalet. En av dem var att som
maren 2021 kom det in ett antal 
granskande frågor från en okänd 
person till Polismyndigheten där 
man begärde ut handlingar kring 
mig och mitt arbete, något som 
regelbundet fortsatt sedan dess. 
Jag kunde inte utesluta att det var 
Mats som låg bakom de här frå
gorna, säger Linda Staaf.

Hon säger också att hon vid 
tidpunkten påverkades negativt 
av att polisforskaren Stefan Hol
gersson just släppt en kritisk rap
port med titeln ”Hur efterlever 
polisen offentlighetsprincipen”.

m Polischeferna hade tidigare en relation m ”Det här är ett  maktspel på hög nivå” m Anmälan lades ned av åklagaren

Polisanmälan 
mot ställföre-
trädande riks-
polischefen 
Mats Löfving. 
De brott som 
skulle kunna 
vara aktuella 
är grov frids-
kränkning, 
olaga förföl-
jelse och ofre-
dande, enligt 
anmälan.

MATS LØFVING
ANMÆLDES FØR
BROTT MOT
LINDA STAAF

 KAOSET I POLISTOPPEN:

Mats Löfving har valt 
att inte kommentera till 
Expressen. ”Jag måste 
återigen hänvisa till det 
beslut som Åklagarmyn
digheten fattat”, skriver 
polisens presschef 
Christer Janson. Foto: TT

”Jag vill vara tydlig med att jag aldrig ansett mig ha utsatts 
för något brott”, säger Linda Staaf. Foto: IBL
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m Polischeferna hade tidigare en relation m ”Det här är ett  maktspel på hög nivå” m Anmälan lades ned av åklagaren

Två dagar efter att polisanmälan lämnades in beslutade 
över åklagaren att inte inleda någon förundersökning.

– I det läget befann jag 
mig i en utsatt position.

– Jag kände en oro för 
vad jag skulle kunna 
utsättas för framåt i tiden. 
Det handlade om min egen 
oro och min egen rädsla.

Vad kände du oro inför?
– Jag vill inte närmare 

gå in på det. Men jag 
vill vara tydlig med att 
jag aldrig ansett mig ha 
utsatts för något brott.

– Jag vände mig till 
säkerhetschefen för att få någon 
form av stöd från arbetsgivaren 
och berättade om det jag hade 
upplevt. Jag bad honom också att 
inte berätta om samtalet för Mats.

”Aldrig varit närstående”
Källor berättar att Ari Sten-

man efter mötet kontaktade riks-
polischef  Anders Thornberg som 
då ska ha informerat Mats Löf-
ving. Däremot kontaktade riks-
polischefen inte Linda Staaf. Det 
bekräftas av Staaf.

Men polisanmälan säger hon 
att hon inte kände till.

– Jag visste ingenting om detta 
tills du kontaktade mig. Jag hade 
ingen aning om brottsanmälan. 
Säkerhetschefen frågade mig om 

jag hade blivit utsatt för något 
brott av Mats och jag svarade 
klart och tydligt nej och sen gör 
han ändå anmälan.

– I anmälan till Särskilda 
utredningar påstås också att vi 
skulle ha varit närstående, vil-
ket är långt ifrån vad det faktiskt 
har varit. Det står också att de 
påstådda brotten skulle ha ägt 
rum från den första januari 2015, 
vilket jag inte kan tolka på annat 
sätt än påhittade uppgifter.

Vilken relation hade du och 
Mats Löfving när han som chef 
anställde dig som underrättel-
sechef?
– Jag och Mats Löfving var inte 

obekanta med varandra. Jag satt i 
hans ledningsgrupp för Polismyn-

digheten i Östergötlands 
län i flera år. Han visste 
självklart vem jag var då 
jag sökte tjänsten på Noa 
och jag utgår ifrån att jag 
anställdes för mina kvali-
fikationer för tjänsten.

Linda Staaf  säger att 
hon och Löfving under en 
period haft ett förhållande.

– Vi utvecklade senare 
även en privat men ytlig 
relation när han var min 
chef  vid Noa, men vi har 

aldrig varit närstående, säger hon.

”Trygga och bra rutiner”
Linda Staaf  lämnar efter års-

skiftet sin tjänst som underrät-
telsechef  på Noa för att istället 
börja arbeta på Justitiedepar-
tementets polisenhet. På fråga 
bekräftar hon att hon, innan hon 
sökte till Justitiedepartementet, 
även sökte andra tjänster inom 
Polismyndigheten.

– Jag har sökt tre chefstjänster 
men inte varit aktuell för någon 
av dem.

Tror du att polisanmälan mot 
Mats Löfving kan ha bidragit till 
att du inte fått tjänsterna?
– Det är inte något som jag vill 

spekulera i.

Rikspolischefen Anders Thorn-
berg säger att han inte vill kom-
mentera personalärenden.

Det är ju landets högsta polis-
chefer det handlar om?
– Ja, men jag lämnar inga kom-

mentarer i enskilda ärenden. Vi 
är en rättsvårdande myndighet. 
Vi tar all information som vi får 
på största allvar. Vi har väldigt 
robusta processer för att hantera 
det och vi har trygga och bra ruti-
ner.

Ni ska bekämpa organiserad 
brottslighet och samtidigt är det 
en sådan här orosstämning på 
högsta nivå?
– Vi tar det på högsta allvar och 

hanterar det med de rutiner 
som finns. Jag kan inte 
kommentera det mer.

Bland ledande befatt-
ningshavare inom polis-
myndigheten som känner 

till konflikten på Noa har man 
reagerat på sättet myndigheten 
valt att hantera den. En anställd 
säger:

– Även om folk inte vill snacka 
efter en anmälan så har arbets-
givaren en skyldighet att utreda 
det här. Det är bättre att utreda 
än att inte göra det. Det är som 
att ledningen inte förstår att den 
passiviteten skickar en mycket 
starkare signal hur man ser på 
det här än om man utredde. Det 
är demoraliserande.

Löfving kommenterar inte
Expressen har under flera 

veckors tid sökt Ari Stenman och 
Mats Löfving, som valt att inte 

kommentera. Polisens press-
chef  Christer Janson skriver:

”Jag måste återigen hän-
visa till det beslut som Åkla-

garmyndigheten fattat. De 
personer som du önskar 
intervjua uppger att 
de inte kommenterar 
detta ytterligare. Poli-
sen har i det här fallet 
följt rapporterings-
skyldigheten enligt 
polislagen”.

Michael Syrén
michael.syren@gt.se

TIPSA 
REPORTERN
MEJLA: michael.syren@gt.se

Rikspolischef Anders Thornberg och och Mats Löfving 
på en presskonferens i september 2022. Foto: TT

Linda Staaf och Mats Löfving på en press-
konferens om utsatta områden i juni 2019. 
De jobbade tidigare ihop på Noa, polisens 
nationella operativa avdelning. Foto: TT
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Rikspolischef Anders  
Thornberg Foto: TT

Kaoset i den högsta polisledningen – och Expressens 
avslöjande av konflikten mellan polischeferna Mats Löfving 
och Linda Staaf - har allvarligt skadat myndigheten.

Det anser kriminologen Leif GW Persson.
– Det här har skadat polisens kompetens, ledning och nu 

också deras förtroende, säger han.

Expressen kunde i går avslöja 
att den ställföreträdande riks-
polischefen Mats Löfving - tidi-
gare chef  för den nationella ope-
rativa avdelningen Noa - i fjol 
polisanmäldes av polisens säker-
hetschef  Ari Stenman för grov 
fridskränkning, olaga förföljelse 
och ofredande. 

Det utpekade brottsoffret var 
Linda Staaf, underrättelsechef  
på Noa och som 2015 fick den 
befattningen av Löfving.

Utredningen lades ned
Utredningen lades ned av 

överåklagare Anders Jakobsson 
vid särskilda utredningar efter 
endast två dagar utan att några 
utredningsåtgärder vidtagits.

Linda Staaf  och Mats Löfving 
hade tidigare, när de båda arbe-
tade på Noa, ett förhållande. 
Staaf  berättade för Expressen 

att hon kontaktat säkerhetsche-
fen för att få stöd och för att hon 
känt en oro för sin egen säker-
het.

Höll möte om avslöjandet
På tisdagen hölls ett möte på 

Stockholmspolisen, där Mats 
Löfving är regionpolischef. Det 
leddes enligt uppgift av Fredrik 
Näslund, chef  för utredningsen-
heten, och kallade var enhets-
chefer och gruppchefer som 
samtliga fick instruktionen att 
läsa avslöjandet. Myndigheten 
vill inte redogöra för vad som 
sades på mötet.

”Generellt kommenterar jag 
inte vad som sägs på polisens 
interna möten”, skriver polisens 
pressansvarige Christer Janson 
i ett mejl.

Samtidigt höll i dag Polismyn-
dighetens insynsråd, med repre-

sentanter för riksdags-
partierna, ett sedan 
tidigare planerat möte 
med rikspolischefen 
Anders Thornberg. 
Han fick frågor om Löf-
ving och Staaf, och sva-
rade att myndigheten 
följt alla rutiner.

– Vi tål vilken 
granskning som helst, 
sa Thornberg, enligt 
mötesdeltagare.

Kriminologen Leif  GW Pers-
son är upprörd över hur den 
ställföreträdande rikspolische-
fen Mats Löfving agerade när 
denne valde att anställa Linda 
Staaf  som underrättelsechef  på 
Noa.

– Det här bidrar till att andra 
poliser blir sura, och på goda 
grunder. Det är jäkligt olustigt. 
Rötan i organisationen sprider 
sig från toppen.

Leif GW Perssons kritik
Leif  GW Persson säger att 

han har svårt att se att polisens 
säkerhetschef  Ari Stenman kan 
ha missuppfattat Linda Staaf  

under samtalen som 
ledde till att Stenman 
lämnade in en polisan-
mälan mot Mats Löf-
ving.

– Det har jag väldigt 
svårt att tro. Han är 
ju utbildad i att inte 
missuppfatta och det 
är ju hon som kallar 
till sig honom, det är 
inte något möte som 
han initierar, säger 

Leif  GW Persson.

”Tiger ihjäl” problemen
Efter årsskiftet kommer både 

Mats Löfving och Linda Staaf  ha 
flyttat från Noa. Leif  GW Persson 
är övertygad om att myndigheten 
skadats allvarligt – men 
tror inte att den högsta 
polisledningen kommer 
att drabbas av avslöjandet 
om anmälan och kaoset på 
myndigheten.

– Man löser proble-
men genom att tiga ihjäl 
dem. Men vare sig Staaf  
eller Löfving kommer bli 
någon ny rikspolischef.

Polisförbundets ordförande 
Katharina von Sydow vill inte 
heller kommentera konflikterna 
eller polisanmälan. 

Pressekreterare Karin Lars-
son skriver:

Vill inte kommentera
”Vi har tagit del av Expressens 

information om att åklagaren 
har valt att inte gå vidare med 
ett åtal mot Mats Löfving. Vi har 
ingen kännedom om detta ärende 
och vill inte spekulera eller kom-
mentera det vidare.Katharina 
kommenterar dock generellt att 
ledningskultur och arbetsmiljö 
är viktiga frågor för oss. Det är 
frågor vi har ständig dialog med 
Polismyndigheten om. Vi förvän-

tar oss att Polismyndighe-
ten följer sina rutiner för 
den här typen av händel-
ser och att det är samma 
principer som gäller för 
alla anställda”. 

Expressen har sökt 
rikspolischef  Anders 
Thornberg, Mats Löfving 
och Linda Staaf  för kom-
mentarer.

Kriminalprofessorn: ”Rötan sprider sig från toppen”

Michael 
Syrén
michael.syren 
@gt.se

GW:s kritik mot 
cheferna: ”Har 
skadat polisen”

Polisförbundets 
ordförande Katha-
rina von Sydow. : 

Expressens avslöjande i går.

POLISCHEFEN ANMÆLDES. Den ställföreträdande rikspolische-
fen Mats Löfving polisanmäldes i fjol för grov fridskränkning, olaga 
förföljelse och ofredande.  Det utpekade brottsoffret var Linda Staaf, 
underrättelsechef på den nationella operativa avdelningen Foto: TT

KRITISK. Kaoset i den högsta polisledningen – och 
Expressens avslöjande av konflikten mellan polische-
ferna Mats Löfving och Linda Staaf - har allvarligt 
skadat myndigheten, enligt Leif GW Persson. Foto: TT

Nytt val-bakslag för Donald Trump
Det blir en ny förlust för en Donald Trump-kandidat  
i mellanårsvalet. Georgias sittande senator, demokraten 
Raphael Warnock vinner över den tidigare amerikansk 
fotbollsspelaren Herschel Walker.

Att demokraterna skulle ha 
kontroll över senaten var redan 
klart innan valet i Georgia. 

Ändå är den sista platsen 
viktig – och nu lutar allt åt att 
Raphael Warnock får behålla 

den. De flesta stora medier, som 
AP, CNN och NBC News beräk-
nar, liksom statistikgurun 
Dave Wasserman, att han bese-
grar sin republikanska mot-
ståndare Herschel Walker. Med 
99 procent av rösterna räknade 
ligger Warnock på 51 procent 

mot Walkers 49 procent. 
Nu kommer demokraterna 

alltså att ha majoritet i alla 
utskot. Därmed kommer arbe-
tet för demokraterna att kunna 
skötas smidigare. 

Jens Möller
jens.moller@expressen.se

Raphael Warnock tar den sista platsen  
i senaten.  Foto: SHUTTERSTOCK 
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Det finns ytterligare en – hittills okänd – anmälan mot 
polischefen Mats Löfving. Den gäller misshandel och det 
utpekade offret är, precis som i tidigare anmälan, Noa-che-
fen Linda Staaf.

Uppgifterna avfärdades direkt av den högsta polisled-
ningen, visar Expressens granskning.

– Det är rikspolischefen som ytterst är ansvarig och äger 
frågan, säger chefen för särskilda utredningar, Ebba Sverne 
Arvill, som själv gjort anmälan.

Vi har tidigare avslöjat att poli-
sens säkerhetschef  Ari Sten-
man polisanmälde den ställföre-
trädande rikspolischefen Mats 
Löfving i december i fjol. Brotts-
misstankarna var grov kvinno-
fridskränkning, olaga förföljelse 
och ofredande. Anmälan gjorde 
säkerhetschefen den 13 decem-
ber 2021 efter två samtal med 
Noas underrättelsechef  Linda 
Staaf  som i anmälan angavs som 
brottsoffer.

– Jag har känt en oro för 
min egen säkerhet, förklarade 
Linda Staaf  för Expressen, men 

menade samtidigt att hon inte 
utsatts för brott.

Men vi kan nu avslöja att det 
finns ytterligare en polisanmä-
lan där Linda Staaf  beskrivs 
som brottsoffer – och även i 
denna anmälan pekas Mats Löf-
ving ut som gärningsman.

Anmälan gäller att han ska ha 
misshandlat Linda Staaf. Den 
upprättades ett år tidigare, hös-
ten 2020, av chefen för polisens 
avdelning för särskilda utred-
ningar Ebba Sverne Arvill.

Sverne Arvill säger att hon 
fick uppgifterna av en kvinnlig 

polischef, som också är vän med 
Linda Staaf, men att polische-
fen senare tog tillbaka sin berät-
telse.

– Därför gjorde jag en anmä-
lan, annars kunde hon själv 
ha anmält, säger Ebba Sverne 
Arvill.

Anmälan lades ner
Anmälan gjordes 8 septem-

ber 2020. Men precis som i fal-
let med Ari Stenmans anmälan 
lades den nya anmälan ned av 
överåklagare Anders Jakobsson. 
Beslutet togs dagen efter, den 9 
september.

Linda Staaf  om de nya uppgif-
terna om ytterligare anmälan:

”Jag har ingen kännedom”, 
skriver hon till Expressen.

När åklagare Anders Jakobs-
son la ner anmälningarna om de 
misstänkta våldsbrotten valde 
chefen för särskilda utredningar, 
Ebba Sverne Arvill, att infor-

mera rikspolischefen Anders 
Thornberg.

– Han bad mig att skicka allt 
material i båda anmälningarna 
till Håkan Öberg som är kansli-
chef  på personalansvarsnämn-
den, säger hon.

Håkan Öberg är också byrå-
chef  vid rikspolischefens kansli 
och nära medarbetare till rikspo-
lischefen.

”Rikspolischefen bestämmer”
Men här avfärdas uppgifterna 

och inget ärende har nått poli-
sens personalansvars-
nämnd, där rikspolische-
fen också är ordförande, 
för prövning. Inte heller 
Statens ansvarsnämnd 
har fått in något för pröv-
ning.

– Nej, inga sådana ären-
den har kommit till oss, 
säger hovrättsrådet och 
sekreteraren i Statens 

ansvarsnämnd Jens Wieslander.
Ebba Sverne Arvill säger att 

hon inte vet vad som hänt efter 
det att hon skickat ärendena 
vidare.

– Det var rikspolischefen som 
sa att jag skulle skicka dem till 
Öberg. Sedan är det rikspolis-
chefen som bestämmer hur man 
ska gå vidare. Han är ytterst 
ansvarig och äger frågan.

Vid ett möte i tisdags – dagen 
efter vårt avslöjande – med de 
politiker som utgör polisens 
insynsråd sa rikspolischef  

Anders Thornberg att 
polisen hantering ”tål 
vilken granskning som 
helst”.

Vi har sökt rikspolis-
chefen via hans presse-
kreterare Varg Gyllander. 
Vi har också sökt Håkan 
Öberg, Bengt Åsbäck och 
Mats Löfving för kom-
mentarer.

Löfving anmäldes för  
misshandel av Staaf  
– ledningen avfärdade
m Ytterligare en okänd polisanmälan m ”Rikspolischefen ytterst ansvarig”

LA NER. Överåklagare Anders Jakobs-
son vid särskilda åklagarkammaren 
valde att inte inleda en förundersök-
ning mot Löfving. Foto: THOMAS CARLGREN

FUNDERADE. Rikspolischef Anders 
Thornberg funderade i två månader 
innan han lämnade besked om ären-
det. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Michael 
Syrén
michael.syren 
@gt.se

Detta har hänt:
1 MARS 2015: Linda Staaf 
anställs som underrättelse-
chef på Noa. Beslutet tas av 
Noas dåvarande chef och 
ställföreträdande rikspolis-
chef Mats Löfving.

SEPTEMBER 2020: Mats 
Löfving lämnar posten som 
Noachef och blir regionpo-
lischef i Stockholm.
21 SEPTEMBER 2022: 
Linda Staaf uppger att hon 
slutar på Noa. Staaf ska 
under 2023 i stället påbörja 

en anställning på polisenhe-
ten på justitiedepartementet.
5 DECEMBER 2002: Expres-
sen avslöjar att polisens 
säkerhetschef Ari Stenman i 
fjol polisanmälde ställföre-
trädande rikspolischef Mats 
Löfving för grov fridskränk-

ning, olaga förföljelse och 
ofredande. Det utpekade 
brottsoffret var Noas under-
rättelsechef Linda Staaf. 
Några dagar efter polisan-
mälan lade åklagare Anders 
Jakobsson ner ärendet och 
beslutade att inte inleda 

någon förundersökning.
9 DECEMBER: Expressen 
avslöjar att chefen för 
särskilda utredningar Ebba 
Sverne Arvill under 2020 
lämnade in en polisanmälan 
om misshandel. Den utpekade 
personen var Mats Löfving 

och brottsoffret Linda Staaf. 
Åklagare Anders Jakobsson 
beslutar att inte inleda 
någon förundersökning.
9 DECEMBER: Expressen 
avslöjar att rikspolischef 
Anders Thornberg kallas till 
justitieutskottet.

KÆNDE ORO. Noas underrättelsechef Linda Staaf 
kände oro för sin säkerhet sedan en okänd person 
begärt ut handlingar om henne och kontaktade 
polisens säkerhetschef Ari Stenman. Foto: TT

ANMÆLD. Ställföreträdande riks-
polischefen Mats Löfving polisanmäl-
des för flera brott av Stenman. 
 Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Beskedet: ˚klagare granskar nya fakta
Vice överåklagare Bengt Åsbäck granskar hur Noas under-
rättelsechef Linda Staaf fått sin tjänst, och om det funnits  
en relation mellan henne och Mats Löfving som anställde 
henne.

Vice överåklagare Bengt Åsbäck 
på särskilda åklagarkammaren 
inledde tidigare i år en gransk-

ning kopplad till kaoset i polisled-
ningen.

Han säger att det – efter Expres-

sens avslöjanden – kommit fler 
anmälningar och mer information.

– Nu har jag fått in fler anmäl-
ningar och kommer arbeta vidare 
med det nya materialet..

– Jag ska gå igenom allt mate-
rial och även titta på den gamla 
förutredningen och sen ta beslut 

vad jag ska göra efter det.
Kommer du eventuellt att inleda 
en ny förutredning eller en 
förundersökning?
– Det är för tidigt att svara på 

det.

Michael Syrén
michael.syren@gt.seVice överåklagare Bengt Åsbäck.

Fo
to

: T
T
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LINDA STAAF
SL˚R TILLBAKA:
”INTE ANSTÆLLT
MIG SJÆLV”

Noas underrättelsechef Linda Staaf ger nu sin bild av 
turerna i polisledningen.

Hon säger att hon inte kan vara passiv när hon hängs ut 
på ”felaktiga grunder”.

– Hur ska då andra utsatta kvinnor våga träda fram efter 
en sådan sak?, säger hon i TV4:s Nyhetsmorgon.

Expressen kunde avslöja att det 
upprättats två polisanmälningar 
mot den ställföreträdande riks-
polischefen Mats Löfving. 

Det utpekade brottsoffret var 
Noas underrättelsechef  Linda 
Staaf.

Båda anmälningarna lades 
ner av åklagare, och Staaf  har 
också berättat att hon inte ansett 
sig vara utsatt för brott.

Kritiken har också handlat 
om anklagelser om jäv när Staaf  
fick sitt jobb på Noa, eftersom 
hon och Mats Löfving, dåva-
rande Noa-chef, haft en privat 
relation. 

– Vi utvecklade en privat men 

ytlig relation när han var min 
chef  vid Noa, men vi har aldrig 
varit närstående, säger hon till 
Expressen i en tidigare intervju.

”Skenat i väg”
I TV4:s Nyhetsmor-

gon säger hon nu att 
de i huvudsak haft en 
relation som chef-med-
arbetare.

– Ändå är det jag 
som behöver sitta här 
och försvara mina 
meriter. Jag har inte 
anställt mig själv.

Under helgen medde-
lade Polismyndigheten 

att en extern utredare ska göra 
en ”fullständig genomlysning” 
av händelserna.

”Om utredaren under gransk-
ningen bedömer att det förekom-
mit brott eller oegentligheter 
som inte redan är under pröv-
ning eller som inte tidigare prö-
vats, ska det omedelbart anmä-
las enligt gällande regelverk.”, 
uppger polisen. 

Linda Staaf  tycker att debat-
ten nu har ”skenat i väg full-
komligt” och att hon är den som 
hängs ut.

”Därför jag vill vara med”
Underrättelsechefen säger till 

TV4 att hon från första början 
vände sig till säkerhetschefen 
eftersom hon kände sig utsatt.

– Det har nu lett till att det är 
jag som kvinna som 
hängs ut, kränks, ned-
värderas offentligt, 
inte minst på sociala 
medier. Jag kan då inte 
vara tyst och passiv, 
och på felaktiga grun-
der hängs ut på det här 
nedvärderande viset. 
Om jag som hög polis-
chef  och kvinna accep-
terar och låter det här 
ske, vad sänder jag  
då för signaler till 

andra utsatta kvinnor?
Hon fortsätter:
– Det var jag som var utsatt, 

jag sökte stöd. Det här har lett 
till att, offentligt, så är det jag 
som ifrågasätts. Det är jag som 
nedvärderas mest, och också 
kränks av uttalanden av perso-
ner som inte har satt sig in i vad 
det handlar om.

Hon tror att det som sker nu 
inte är bra för myndighetens för-
troende.

– De här är naturligtvis inte 
bra, men det är också därför jag 
vill vara där. Jag vill ge min bild 
och jag vill också ta historien 
tillbaka till fakta. 

Staaf  bar civila kläder vid 
intervjun, och säger att hon var 
där på sin lediga tid. I kväll går 
hon på ett pass i yttre tjänst, 
berättar hon.

Thea Mossige-Norheim
thea.m.norheim@expressen.se

”Jag vill ge min bild och jag vill också ta historien tillbaka 
till fakta”, säger Linda Staaf i Nyhetsmorgon.

Noa-chefen berättar i Nyhetsmorgon om turbulensen

Linda Staaf och 
Mats Löfving 
på en pressträff 
2019. Foto: TT

˚klagare inleder förundersökning om grovt tjänstefel
Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving anmäldes två 
gånger för brott mot Noa-chefen Linda Staaf. Samtidigt 
finns jävsanklagelser i samband med att Staaf tillsattes.

Nu inleder åklagare en förundersökning om grovt tjänstefel.

Förra veckan kunde Expressen 
avslöja att regionpolischefen 
och ställföreträdande rikspolis-

chefen Mats Löfving anmälts för 
brott mot Linda Staaf, chef  för 
underrättelseenheten på polisens 

nationella operativa avdelning.
I går meddelade åklagarmyn-

digheten att man inlett en för-
undersökning om grovt tjänste-
fel i samband med tillsättningen 
2015.

– För ett år sedan gjorde jag en 
förutredning då vi hämtade in 

uppgifter om ärendet. Jag inledde 
inte någon förundersökning då 
eftersom det inte fanns anledning 
att anta att brott begåtts. Nu har 
vi fått in polisanmälningar som 
tillsammans med tidigare uppgif-
ter och medieuppgifter gör att jag 
numer anser att det finns anled-

ning att anta att brott har förö-
vats. Jag väljer därför att inleda 
en förundersökning. Det finns 
ingen som är delgiven misstanke 
om brott, säger Bengt Åsbäck  
i ett pressmeddelande.

Thea Mossige-Norheim
thea.m.norheim@expressen.se
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Expressens avslöjande om skandalen inom polisledningen 
handlar om maktspel, polisanmälningar och korruption. 

Hur Linda Staaf fick tjänsten som underrättelsechef på 
Noa är vad kriminologen Leif GW Persson finner mest upp
rörande. 

– Det här ska inte få hända, säger han i TV4 Nyhets
morgon.

Förra veckan avslöjade Expres-
sen en snårig historia inom polis-
ledningen. En del av den handlar 
om rekryteringen av Linda Staaf. 

När Mats Löfving blev chef  för 
Nationella operativa avdelningen 
(Noa) rekryterade han Linda 
Staaf  som underrättelsechef, 
trots att hon saknade poliserfa-
renhet och trots att det fanns 21 
andra sökande. De andra sökte 
innan tjänsten utlystes 
på nytt varpå Staaf  var 
den enda ansökande  
– och fick tjänsten. 

– Bland de första 
sökande till tjäns-
ten fanns ett mycket 
stort antal poliser av 
båda könen som var 
långt mer kompetenta 
än Linda Staaf  och de för-
svinner bara i den här han-
teringen, säger Leif  GW 
Persson.

Senare höjde 
Mats Löfving 
också Staafs 
lön kraftigt. 
Expres-
sen har 
kunnat 
avslöja 
att Löf-
ving 

haft en privat relation med Staaf  
när han var hennes chef.

”Utomordentligt märkligt”
Det juridiskt intressanta  

i sammanhanget är, enligt GW 
Persson, om Mats Löfving har 
gett Linda Staaf  en tjänst hon 
annars inte skulle ha fått, base-
rat på deras relation. 

– Det här är ett utom-
ordentligt märkligt 

tillsättningsförfa-
rande, säger han. 
Det låter som 
mumsfillibaba 
för en åklagare 
för här finns 
ganska strikta 
re gler  och 
det är alldeles 
uppenbart att 

Löfving och Staaf  känner var-
andra sedan länge innan tillsätt-
ningen. 

De båda förnekar att de känt 
varandra annars än känt till var-
andra professionellt och att deras 
relation inleddes under tiden 
Mats Löfving var chef  över Staaf. 

– Skulle de säga motsatsen 
skulle det vara kört för dem 
båda. Men även om du är kompis 
med någon är det tillräckligt för 
att vara jävsgrundande och det 
borde åklagare titta närmare på, 
säger GW Persson. 

Särskild utredare tillsätts
Expressens avslöjande hand-

lar också om att ställföreträ-
dande rikspolischefen Mats Löf-
ving polisanmälts två gånger 
och att det utpekade offret var 
Noa-chefen Linda Staaf. Nu 
meddelar polisen att man till-
sätter en särskild utredare efter 
Expressens avslöjanden om kao-
set i polisledningen. 

Leif  GW Persson tror skanda-
len kommer att få långtgående 
konsekvenser både kompetens-
mässigt och förtroendemässigt. 

– Det kommer inte att sluta 
bra för nån av de inblandande, 
från rikspolisen och nedåt, men 
det kommer inte vara förö-

dande, säger han och kan inte 
utesluta att Mats Löfving ris-
kerar åtal. 

– Trist är det i alla fall, det 
är redan trist och det kom-
mer att bli tristare tyvärr.  

Malin Hansson
malin.hansson@expressen.se

GW: ”Kommer 
inte att sluta 
bra för nån av 
de inblandade”
Kritiserar hur chefstjänsten tillsattes

Ställföreträdande rikspolischefen polisanmäldes
 M  1 MARS 2015: Linda Staaf anställs som underrättelsechef på Noa. 
Beslutet tas av Noas dåvarande chef och ställföreträdande rikspolischef Mats 
Löfving.
 M  SEPTEMBER 2020: Mats Löfving lämnar posten som Noachef och 
blir regionpolischef i Stockholm.
 M  21 SEPTEMBER 2022: Linda Staaf uppger att hon slutar på Noa. 
Staaf ska under 2023 i stället påbörja en anställning på polisenheten på justitie
departementet.
 M  5 DECEMBER 2022: Expressen avslöjar att polisens säkerhetschef 
Ari Stenman i fjol polisanmälde ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving för 
grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Det utpekade brottsoffret var 
Noas underrättelsechef Linda Staaf. Några dagar efter polisanmälan lade åklagare 
Anders Jakobsson ner ärendet och beslutade att inte inleda någon förundersök
ning.
 M  9 DECEMBER: Expressen avslöjar att chefen för särskilda utredningar 
Ebba Sverne Arvill under 2020 lämnade in en polis anmälan om misshandel. Den 
utpekade personen var Mats Löfving och brottsoffret Linda Staaf. Åklagare 
Anders Jakobsson beslutar att inte inleda någon förundersökning.

 M  9 DECEMBER: Expressen avslöjar att 
riks polischef Anders Thornberg kallas till 
justitieutskottet.
 M  11 DECEMBER: Polismyndigheten 
meddelar att en extern utredare ska granska 
händelserna.
 M 12 DECEMBER: Åklagarmyndigheten 

meddelar att en förundersökning om grovt tjänstefel 
inletts kring hur Linda Staaf fick sitt jobb på Noa.

Expressen 7 december. Expressen 10 december. Expressen 11 december.

Thornberg.

Linda Staaf ska efte nyår påbörja 
en anställning på polisenheten 
på justitiedepartementet. Foto: IBL

Enligt Leif GW Persson 
kommer skandalen att få 
långtgående konsekvenser.

Beskedet: Mats Löfving får andra arbetsuppgifter
Regionpolischef Mats Löfving får andra arbetsuppgifter 
medan förundersökningen om grovt tjänstefel pågår.

I går eftermiddag meddelade 
polismyndigheten att Mats Löf-
ving kommer att skiljas från 
sin tjänst och få andra arbets-

uppgifter under tiden som sär-
skilda åklagarkammarens för-
undersökning om grovt tjänste-
fel pågår. 

Beskedet kommer efter 
Expressens avslöjanden om 
hur Mats Löfving haft en privat 
relation med polischefen Linda 
Staaf  och hur han blivit polis-
anmäld efter uppgifter som hon 
lämnat till andra personer.

”Med anledning av den 
senaste tidens uppmärksamhet 
kring regionpolischefen i Stock-
holm, Mats Löfving, samt den 
förundersökning rörande grovt 
tjänstefel som åklagare vid  
särskilda åklagarkammaren 

inlett, har rikspolischef  Anders 
Thornberg beslutat att Löfving 
tills vidare kommer få andra 
arbetsuppgifter”, skriver poli-
sen.

Johan Ronge
johan.ronge@expressen.se
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Underrättelsechefen Linda Staaf fick en pistol – trots att 
hon inte var behörig. 

Hennes chef Mats Löfving undertecknade beslutet,  
skriver Dagens Nyheter. 

Expressen avslöjade i förra 
veckan att det funnits två polis-
anmälningar med Mats Löfving 
som utpekad person och Linda 
Staaf  som brottsoffer. De båda 
har haft ett förhållande.

Anmälan 2021 handlade om 
grov fridskränkning, olaga för-
följelse och ofredande. Anmälan 
2020 gällde misshandel. I båda 
fallen togs beslut om att inte 
inleda förundersökning.

Nu skriver Dagens Nyheter 
att det 2020 togs ett beslut att 
tilldela Linda Staaf, då chef  för 
underrättelseenheten vid poli-
sens Nationella operativa avdel-
ning Noa, ett tjänstevapen med 
tillhörande ammunition. 

Väckte förvåning
Beslutet att ge henne vapen 

väckte förvåning och även bestört-
ning bland de som arbetade med 
vapen- och utbildningsfrå-
gor inom polisen, uppger 
uppgiftslämnare till DN.

Polisens utbildningsen-
het hade nämligen kom-
mit fram till att hon inte 
var behörig – eftersom 
hon saknade den delen 
av polisutbildningen som 
innehåller polisiär kon-
flikthantering. 

Frågan kom ändå upp igen  
– och då landade det på Pia The-
selius bord. Hon var då ställföre-
trädande chef  för kansligruppen 
vid Noa. 

– Jag fick i uppdrag att göra en 
utredning och jag kom med stöd 
av polisens föreskrifter fram till 
att det inte fanns någon sådan 
möjlighet. Jag sade nej, berättar 
hon för DN. 

Beslutet att ge henne ett vapen 
undertecknades av Anna-Karin 
Belfrage, polisintendent, och 
Mats Löfving, som då var Linda 
Staafs chef  vid Noa.

Genomgått grundutbildning
Staaf  ska under perioden  

2 oktober 2019 till 9 juli 2020 ha 
genomgått en grundutbildning  
i tjänstepistolen Sig Sauer.

Anna-Karin Belfrage som 
undertecknade beslutet tillsam-

mans med Linda Staafs 
dåvarande chef  Mats Löf-
ving, säger till DN att 
föreskrifterna har följts.

– Vi har följt de interna 
föreskrifter som förelig-
ger och det är att vapen 
tilldelas först när man 
genomgått en vapenut-
bildning med godkänt 
kompetensprov. 

m Utredning sa nej, skriver DN  
m ”Följt interna föreskrifterna”

LØFVING GAV 
STAAF PISTOL  
– TROTS ATT 
HON INTE  
VAR BEHØRIG

Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving ska vid 
flera tillfällen ha förföljt Noas underrättelsechef Linda 
Staaf, som han också haft ett förhållande med.

Enligt den polisanmälan som polisens säkerhetschef Ari 
Stenman lämnade till särskilda utredningar har Staaf 
detaljerat berättat hur Löfving visade att han hade kontroll 
över henne genom att vid flera tillfällen överraskande dyka 
upp på platser där hon har varit, som till exempel badhus, 
bagerier och i motionsspåret.

Överåklagare Anders Jakobsson lade ner anmälan utan 
utredningsåtgärder.

Expressen har tidigare kun-
nat avslöja att polisens säker-
hetschef  Ari Stenman i slutet 
av förra året lämnade en polis-
anmälan mot polischefen Mats 
Löfving.

I anmälan skrev säkerhets-
chefen att han haft två längre 
möten med polischefen Linda 
Staaf  och att det hon berättat 
gjort att han kände sig tvungen 
att polisanmäla. De brott 
som kunde komma i fråga var 
grov fridskränkning, olaga för-
följelse och ofredande.

Har maskats av polisen
Anmälan, som har informa-

tionsklass ”mycket högt skydds-
värde”, har till stora delar mas-
kats av polisen efter sekretess-

beslut. Ari Stenman har väg-
rat uttala sig och överåklagare 
Anders Jakobsson har avböjt 
att berätta vad anmälan inne-
håller.

Jakobsson sa när han 
intervjuades av Sveriges 
Radio i helgen att under-
laget han fick se ”inte 
innehöll något överhu-
vudtaget som kunde 

leda till en förundersökning om 
brott”.

Han förnekade att det faktum 
att det rörde höga polischefer 
hade påverkat hans beslut.

– Nej, nej, nej! Hos oss hante-
rar vi alla individer på samma 
sätt, sa Jakobsson.

Ska ha förföljt henne
Expressen kan nu berätta mer 

om innehållet i Stenmans anmä-
lan. 

Han skriver där att Linda 
Staaf  beskrivit hur Mats Löf-
ving ska ha förföljt och kontrol-

lerat henne.
Linda Staaf  beskriver 

vidare att Mats Löfving 
under flera år kontinuer-
ligt haft kontroll över henne 

och att acceptans och 
omsorg över hennes 
varvats med tydligt 
avståndstagande och 
ignorering.

Enligt Staafs redo-
görelse har Löfving 
vid flera tillfällen 
överraskande dykt 
upp på platser där 
hon har varit, som 
till exempel sim-

Berättade själv enligt anmälan: Gömde        sig på joggingrunda för att avslöja honom

Staaf:  
Löfving dök  
upp på badhus,  
bagerier och  
motionsspår

ALLA TURER
– DETTA 
HAR HÆNT

Staaf anställs
Linda Staaf anställs 
som underrättelse-

chef på Noa. Beslutet tas av 
Noas dåvarande chef och 
ställföreträdande rikspolis-
chef Mats Löfving.

Löfving slutar
September 2020: 
Mats Löfving 
lämnar posten  
som Noachef  
och blir regionpolis-
chef i Stockholm. 

Staaf slutar
Linda Staaf uppger 
att hon slutar på 

Noa. Staaf ska under 2023  
i stället påbörja en anställ-
ning på polisenheten på 
justitiedepartementet.

TIPSA 
REPORTERN
MEJLA: michael.syren@gt.se

Niklas 
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se

FICK PISTOL. Linda Staaf ska ha tilldelats ett tjänstevapen med 
tillhörande ammunition. Bilden togs i ett annat sammanhang. Foto: TT

Expressen avslöjar att Löfving har polisanmälts
Expressen avslöjar att polisens säkerhetschef Ari Stenman 
i fjol polisanmälde ställföreträdande rikspolischef Mats 

Löfving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Det 
utpekade brottsoffret var Noas underrättelsechef Linda Staaf. Några 
dagar efter polisanmälan lade åklagare Anders Jakobsson ner 
ärendet och beslutade att inte inleda någon förundersökning.

1
MARS
2015

21
SEPT
2022

5
DEC

2022

Expressen 7 december.

ANMÆLDES. Ställföreträdande rikspolischef Mats 
Löfving ska vid flera tillfällen ha förföljt Noas under-
rättelsechef Linda Staaf, som han också haft ett för-
hållande med.  Foto: JOHAN NILSSON/TT

Linda Staaf och Mats Löfving 
under en pressträff.  Foto: TT
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Berättade själv enligt anmälan: Gömde        sig på joggingrunda för att avslöja honom
inrättningar, bagerier 
och promenadstråk, 
skriver Stenman.

I anmälan beskrivs 
hur Linda Staaf  sett 
Mats Löfving försöka 
stå och gömma sig när 
hon har varit ute och 
motionerat och att 
hon tagit honom på 
bar gärning – genom 
att själv gömma 
sig och sen avslöja 
honom.

Staaf  ska också 
under samtalen tydligt bekräf-
tat att hon och Löfving haft 
en  privat relation, som dock 
 aldrig blivit ett öppet förhål-
lande. Linda Staaf  har också 
berättat om relationen för 
Expressen:

– Vi utvecklade en privat men 
ytlig relation när han var min 
chef  vid Noa, men vi har aldrig 
varit närstående, sa hon i förra 
veckan.

Gjorde polisanmälan
Enligt anmälan har Löf-

ving  fått Staaf  att känna 
sig  värdelös och osäker 
genom  att säga att när som 

helst kan lämna henne för 
andra kvinnor.

Ari Stenman ska den 6 
december i fjol ha uppmanat 
Linda Staaf  att prata med sin 
chef, eftersom denne har ett 
arbetsmiljöansvar.

Förutom säkerhetschefens 
polisanmälan gjorde också, 
2020, chefen för särskilda 
utredningar Ebba Sverne Arvill 
en polisanmälan om misshan-
del. Brottsoffer skulle även 
denna gång vara Linda Staaf  
och den utpekade personen 
Mats Löfving.

I går kom åklagare Bengt 
Åsbäck med beskedet att han 

nu inleder en förun-
dersökning om grovt 
tjänstefel i samband 
med tillsättningen 
av Linda Staaf  som 
nationell underrättel-
sechef  på Noa 2015. 
Ensam ansvarig för 
tillsättningen var då 
Mats Löfving.

”Tydligt påtalat”
Linda Staaf  kom-

menterar uppgif-
terna i ett sms:”Jag 

har fortfarande inte sett den 
omaskade versionen av anmä-
lan men redan från den mas-
kade versionen har jag tydligt 
påtalat att det finns saker i de 
uppgifter som Stenman lämnat 
till avd för SU som inte stämmer 
överens med det som jag berät-
tade för honom. Han har ald-
rig varit i kontakt med mig för 
att stämma av uppgifterna i sin 
PM innan han lämnade in den 
till Avdelningen för SU”, skriver 
hon.

Vi har sökt Mats Löfving och 
åklagare Anders Jakobsson.

Michael Syrén
michael.syren@gt.se

Staaf:  
Löfving dök  
upp på badhus,  
bagerier och  
motionsspår

Utdrag ur Ari Stenmans polisanmälan mot polischefen 
Mats Löfving.

Granskas  
av extern 
utredare

Polismyndigheten 
meddelar att en extern 
utredare ska granska 
händelserna.

Förundersökning om grovt tjänstefel har inletts
Åklagarmyndigheten meddelar att en förundersökning om grovt 
tjänstefel inletts kring hur Linda Staaf fick sitt jobb som underrät-

telsechef på Noa 2015. Mats Löfving var vid tillsättandet chef på Noa. 
Rikspolischef Anders Thornberg beslutar att rikspolischef Mats Löfving får 
andra arbetsuppgifter med anledning av Expressens avslöjande och den 
förundersökning om grovt tjänstefel som särskilda åklagarkammaren inlett.
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12
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2022

Karin Olsson: Medierna måste  
granska polisens undre värld
Expressens grävande repor-
ter Michael Syrén har dragit 
ner brallorna på polisen. 
Närmast bokstavligt talat.

Och tajmingen kunde inte 
vara sämre för myndigheten.

Vi har lämnat en unik valrörelse 
bakom oss där den grova brotts-
ligheten stod i centrum. Mör-
dade Adrianas mamma ställde 
statsministerkandidaterna till 
svars i SVT. Inget öga var torrt. 
Hur kunde det i Sverige utveck-
las en så blodtörstig subkultur 
bland unga kriminella? Och vad 
gör vi åt det?

Den skandal som nu rullas upp 
ger inte direkt ett betryggande 
svar.
Ställföreträdande rikspolis-

chefen och regionpolischef   
i Stockholm, Mats Löfving, 
utreds för grovt tjänstefel för att 
ha anställt ekonomichefen Linda 
Staaf  som nationell underrättel-
sechef  på NOA (polisens natio-
nella operativa avdelning), 
ledande i kampen mot gäng-
brottsligheten. Det finns fråge-
tecken, milt uttryckt, om hennes 
kompetens vid söktillfället 
matchade tjänsten. Hon ska 
ha skött sitt uppdrag 
väl, men vi vet inte 
hur de kandidater 
som hade bättre 
kvalifikationer skulle 
ha presterat.

Löfving och Staaf 
hade tillika en rela-
tion utanför jobbet, 
”privat men ytlig”, 
försäkrar Staaf. Vad 
det nu ska betyda? 
Relationen spårade 
ur till den grad att 
Staaf  anförtrodde 
polisens säkerhets-
chef  om sina bekym-
mer med Löfving. 
Han ska ha förföljt 
henne, på simhallen, 

i motionsspåret, på bageriet. Ett 
otäckt, potentiellt brottsligt 
beteende. Trots polisanmälan 
från självaste säkerhetschefen 
gällande misstänkt grov 
fridskränkning, olaga förföl-
jelse och ofredande lades den 
ned omedelbart.

Michael Syrén blottlägger nu 
löpande fler detaljer i den här 
härvan.

Skvaller om oegentligheter  
i den högsta polisledningen har 
cirkulerat ett bra tag. I tips- 
korgar hos flera medier och i en 
svällande tråd på Flashback, 
som är ett träsk av kvinnohat, 
spekulationer och till och med 
uppmaningar om att inblandade 
borde begå självmord. Behovet 
av någon journalist som tar reda 
på vad som egentligen går att 
belägga har varit skriande.

Men efter Expressens första 
avslöjande var gensvaret i 
andra medier först avvaktande. 
Journalistiken har generellt 

hög tillit till myndigheter och 
förmedlar ofta deras kommuni-
kéer. Det är i sig inget konstigt, 

bara vi också orkar nagelfara 
dem. Många publicister 

tycks den här gången 
ha känns ett motstånd 
inför att peta i så 
känsliga frågor som 
intima relationer 

mellan polischefer 
och den eventuella 

favoriseringen av 
Linda Staaf   
i rekryteringen. 

Men när det gäller  
professionaliteten  

hos polisen måste 
medierna tillåta sig 
 en närgången bevak-
ning. Allmänintresset 
är självklart. Vi kan 
inte låta slafsiga 
nätforum sköta 
granskningen av 
polisens undre värld. 

SKVALLRET  
OM POLISERNA 
HAR P˚G˚TT 
LÆNGE NOG

Karin
Olsson
karin.olsson 
@expressen.se

Rikspolischef Anders Thornberg  
och biträdande rikspolischef Mats 
Löfving.  Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

ANMÆLAN LADES NER. Linda Staaf ska ha berättat detaljerat om hur Mats Löfving 
ska ha förföljt och kontrollerat henne. Enligt Staafs redogörelse har Löfving dykt upp på 
platser där hon varit, till exempel badhus och promenadstråk. Foto:STINA STJERNKVIST/TT

Expressen avslöjar polisanmälan om misshandel
Expressen avslöjar att chefen för särskilda utredningar Ebba 
Sverne Arvill 13 december 2020 lämnade in en polisanmälan om 

misshandel. Den utpekade personen var Mats Löfving och brottsoffret 
Staaf. Åklagare Anders Jakobsson beslutar att inte inleda någon förun-

dersökning. Expressen avslöjar att rikspolischef Anders 
Thornberg kallas till justitieutskottet.
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Expressen 10 december.

Karin Olsson är biträdande 
chefredaktör på Expressen
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ALLA TURER
– DETTA 
HAR HÆNT

Staaf anställs
Linda Staaf anställs 
som underrättelse-

chef på Noa. Beslutet tas av 
Noas dåvarande chef och 
ställföreträdande rikspolis-
chef Mats Löfving.

Löfving slutar
September 2020: 
Mats Löfving 
lämnar posten  
som Noachef  
och blir regionpolis-
chef i Stockholm. 

Staaf slutar
Linda Staaf uppger 
att hon slutar på 

Noa. Staaf ska under 2023  
i stället påbörja en anställ-
ning på polisenheten på 
justitiedepartementet.

Expressen avslöjar att Löfving har polisanmälts
Expressen avslöjar att polisens säkerhetschef Ari Stenman 
i fjol polisanmälde ställföreträdande rikspolischef Mats 

Löfving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Det 
utpekade brottsoffret var Noas underrättelsechef Linda Staaf. Några 
dagar efter polisanmälan lade åklagare Anders Jakobsson ner 
ärendet och beslutade att inte inleda någon förundersökning.

1
MARS
2015

21
SEPT
2022

5
DEC

2022

Expressen 7 december.

Statsminister Ulf Kristersson är 
”bekymrad” över härvan i polis-
ledningen. Foto: FREDRIK 
 WENNERLUND/STELLA PICTURES

Kristersson 
om krisen i 
högsta polis-
ledningen: 
”Bekymrad”
Statsminister Ulf Kris-
tersson kallar den 
rådande krisen i polisin-
ledningen för ”förtroen-
deskadlig”.

– Jag är mycket bekym-
rad, säger statsminister 
Ulf Kristersson i TV4 
Nyhetsmorgon. 

Med anledning av den polis-
anmälan som avslöjade en 
hemlig relation mellan två av 
landets högsta polischefer, ska 
rikspolischef  Anders Thorn-
berg tillsätta en särskild utre-
dare av händelserna. 

På onsdagsmorgonen gäs-
tade statsminister Ulf  Kris-
tersson (M) TV4 Nyhetsmor-
gon för att kommentera kri-
sen i polisledningen. 

– Det är förtroendeskad-
ligt. Jag tänker inte gå in på 
någonting som inte är min 
uppgift. Nu pågår en förun-
dersökning, då kan inte jag 
som statsminister gripa in, 
säger Ulf  Kristersson. 

Vidare förklarar statsmi-
nistern att han hoppas att 
det hela ska kunna klaras 
ut i detalj och så snabbt som 
möjligt för att alla ska känna 
sig trygga så att polisen kan 
återgå till sitt vanliga arbete. 

”Så måste det vara”
Men på frågan om härvan 

har påverkat statsministerns 
eget förtroende för myndig-
heten svarar han att han inte 
har några andra kunskaper 
än de som medierna har för-
medlat. 

– Förtroende för en myn-
dighet, antingen har man det 
eller inte – så måste det vara. 
Jag har ingen annan kun-
skap än det som medier har 
förmedlat och det som nu lett 
fram till en förundersökning 
och nu en extern granskning, 
så den måste komma på plats 
först. 

Linnea Blomberg
linnea.blomberg@expressen.se

I somras kunde Expressen berätta att Sveriges överbefälha-
vare, ÖB Micael Bydén, hade inlett en kärleksrelation med 
Noa:s underrättelsechef Linda Staaf. 

Efter avslöjandena kring den privata relationen mellan 
Staaf och hennes dåvarande chef Mats Löfving uppger För-
svarsmakten att förhållandet mellan Bydén och Staaf har 
säkerhetsprövats. 

– Den militära säkerhetstjänsten informerades tidigt 
om relationen, säger pressekreteraren Guna Graufelds 
till SVT. 

I maj kunde Expressen 
berätta om ÖB Micael Bydéns 
skilsmässa och i juni om hans 

nya kärlek, Noa:s underrättel-
sechef  Linda Staaf. 

Innan relationen mellan 
Micael Bydén och Linda Staaf  
blev känd förekom länge en ryk-
tesspridning kring den, enligt 
SVT:s källor. 

Försvarsmakten uppger dock 
för SVT att en säkerhetspröv-

ning gjordes redan när 
förhållandet påbör-

jades. 
– Alla 

medar-
betare 

som 

har en särskild befattning säker-
hetsprövas löpande. Föränd-
ringar i den privata situationen 
är någonting som ska tas upp i 
den uppföljande säkerhetspröv-
ningen vilket har skett i detta 
fall, säger Guna Graufelds, press-
sekreterare vid Försvarsmakten, 
till SVT. 

Anmälningar om förföljelse
Den senaste veckan har 

Expressen avslöjat att Linda 
Staaf  har varit målsägare i två 
polisanmälningar som gjorts 
mot hennes tidigare chef  Mats 
Löfving, som hon haft en privat 
relation med. 

En anmälan om grov 
fridskränkning, olaga 
förföljelse och ofredande, 
upprättades av polisens 
säkerhetschef  Ari Sten-
man i fjol efter att Linda 
Staaf  på egen begäran 
hade träffat honom för 
två samtal där hon lämnat 
uppgifter. 

En annan anmälan 
gjordes av chefen för 

särskilda utredningar Ebba 
Sverne Arvill den 13 decem-
ber 2020 och gällde misshandel  
från Mats Löfving mot Linda 
Staaf. 

Uppgifterna fick hon i sin tur 
från tidigare länspolismästa-
ren och chefen för FN:s polis-
styrka, Ann-Marie Orler, som för 
Expressen uppger att hon inte 
sagt något om misshandel under 
samtalet. 

Vill inte berätta
Försvarsmakten vill inte 

uppge för SVT vid vilken tid som 
säkerhetsprövningen av ÖB:s 
förhållande med Linda Staaf  
genomfördes. 

– Den militära säkerhetstjäns-
ten informerades tidigt om rela-
tionen i enlighet med rutin och 
det genomfördes även vissa 
rutinåtgärder, säger Guna Grau-
felds till SVT. 

Efter Expressens avslöjan-
den kring härvan har åkla-
gare inlett förundersökning  
om grovt tjänstefel kring hur 
Mats Löfving 2015 gav Linda 

Staaf  jobbet som under-
rättelsechef  framför 21 
andra sökande. Mats Löf-
ving har omplacerats av 
rikspolischef  Anders 
Thornberg och polismyn-
digheten har beslutat att 
Linda Staaf  inte ska till-
träda en tjänstebefatt-
ning vid justitiedeparte-
mentet. 

Försvarsmakten till SVT: ”Informerades tidigt”

Försvarsmakten uppger att Micael 
Bydéns förhållande med Linda Staaf 
har säkerhetsprövats.  Foto: SIMONE 
 SYVERSSON/STELLA PICTURES

HADE EN RELATION MED ØB. I somras 
kunde Expressen avslöja att Linda Staaf och 
Mats Löfving inlett en relation.  Foto: JERRY LAMPEN/TT

Linda Staafs  
relation med 
Micael Bydén  
säkerhets- 
prövad

Johan  
Ronge
johan.ronge 
@expressen.se
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Granskas  
av extern 
utredare

Polismyndigheten 
meddelar att en extern 
utredare ska granska 
händelserna.

Beskedet: 
Linda Staaf blir 
kvar på Noa

Polisen ger besked om att 
Linda Staaf blir kvar på 
Noa – och flyttas alltså inte 
till justitiedepartementet.

Förundersökning om grovt tjänstefel har inletts
Åklagarmyndigheten meddelar att en förundersökning om grovt tjänstefel 
inletts kring hur Linda Staaf fick sitt jobb som underrättelsechef på Noa 

2015. Mats Löfving var vid tillsättandet chef på Noa. Rikspolischef Anders 
Thornberg beslutar att rikspolischef Mats Löfving får andra arbetsuppgifter med 
anledning av Expressens avslöjande och den förundersökning om grovt tjänstefel 
som särskilda åklagarkammaren inlett.
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2022

13
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2022

12
DEC

2022

Expressen avslöjar polisanmälan om misshandel
Expressen avslöjar att chefen för särskilda utredningar 
Ebba Sverne Arvill 13 december 2020 lämnade in en 

polisanmälan om misshandel. Den utpekade personen var Mats 
Löfving och brottsoffret Staaf. Åklagare Anders Jakobsson beslutar 
att inte inleda någon förundersökning. Expressen avslöjar att 
rikspolischef Anders Thornberg kallas till justitieutskottet.

9
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2022

Linda Staafs  
relation med 
Micael Bydén  
säkerhets- 
prövad

Kriminologiprofessorn Leif GW Persson tror att både 
Thornberg, Löfving och Staaf kommer att få gå efter 
Expressens avslöjanden.

– Det är för mycket redan nu, säger han i TV4:s Nyhets-
morgon.

Regionpolischefen Mats Löfving 
har polisanmälts för brott mot 
Noa-chefen Linda Staaf, samti-
digt som en utredning om miss-
tänkt grovt tjänstefel inletts 
kring Noas tillsättning av Staaf.

– Frågan är om det förekom-
mit någon jävsituation, är det 
så att de här har någon form av 
relation som gör att det påverkat 
tillsättningen på ett sätt som det 
inte får göra?, säger kriminolo-
giprofessorn Leif  GW Persson i 
TV4:s Nyhetsmorgon.

Polisen har tillsatt en extern 
utredning av händelserna.

Kriminologiprofessorn 
Leif  GW Persson är 
mycket kritisk till 
att polisen till-
satt en egen utre-
dare, och menar 
att regeringen 
borde ha utsett 
en sådan.

Han tror att 
det som redan 
kommit fram, 
pekar mot 

att både rikspolischef  Anders 
Thornberg, ställföreträdande 
rikspolischef  Mats Löfving, och 
Noas underrättelsechef  Linda 
Staaf  kommer att få sluta i för-
tid.

Staaf: Jag som ifrågasätts
– Med Staaf  och Löfving är 

det så att de redan passerat bäst 
förre-datum. Den sanno-

likt tredje som kom-
mer avföras från det 
här är rikspolische-
fen Anders Thorn-
berg, säger krimino-

logiprofessorn i TV4:s 
Nyhetsmorgon. 

– Jag skulle bli svårt 
förvånad om de finns 
kvar sina tillsätt-
ningsperioder ut.

Leif  GW Persson 
menar att allt är en 
”soppa”.

– Det här har varit 
den stora kafferums-

snackisen inom 
polisen i flera år.

I veckan gav Linda Staaf  en 
intervju med TV4 där hon sa 
inte ville vara passiv medan hon 
hängs ut på ett kränkande och 
nedvärderande sätt.

– Det var jag som var utsatt, 
jag sökte stöd. Det här har lett 
till att, offentligt, så är det jag 
som ifrågasätts.

Har omplacerats
Hon har hela tiden sagt att hon 

inte ansett sig vara utsatt för 
brott, och att hennes relation till 
Mats Löfving varit ytlig.

Löfving, som var Staafs chef  
och som är den som polisan-
mälts, har omplacerats efter 
Expressens avslöjanden.

”Jag har blivit polis och däref-
ter polischef  för att fullfölja poli-
sens fina uppdrag att göra kon-
kret medborgarnytta. Det har 
inte varit möjligt den senaste 
tiden på grund av den stora upp-
märksamheten på bland annat 
mig som person, där igenkän-
ningsgraden dessutom varit 
begränsad. Därför är det bra att 
det inleds en förundersökning 
så alla får de svar som efterfrå-
gas.”, sa han i ett uttalande tidi-
gare i veckan.

Thea Mossige-Norheim
thea.m.norheim@expressen.se

UTREDS EXTERNT. GW tror att rikspolischef Anders Thornberg kommer att få sluta i förtid. 
 Foto: SVEN LINDWALL 

”Soppa – för mycket redan nu”

Leif GW Persson:  
Alla inblandade  
kommer få avgå

Leif GW Persson  
i ”Nyhetsmorgon”. 
 Foto: TV4

Mats Löfving har fått andra 
uppgifter efter att härvan upp-
dagades. Foto: MAJA SUSLIN/TT
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Polisens säkerhetschef lämnade i december 2021 vidare detaljerad 
information om att Linda Staaf vittnat om att hon under flera år – från 
2015 till 2021 – haft en relation med sin chef Mats Löfving. Relationen 
ska ha varit destruktiv och Löfving beskrivs som svartsjuk och kontrolle-
rande.

Det visar en hittills hemlig promemoria som Expressen tagit del av.
Trots de allvarliga uppgifterna valde rikspolischefen Anders Thornberg 

att lägga ner ärendet.

Expressens avslöjanden att den ställ- 
företrädande rikspolischefen Mats 
Löfving polisanmälts tre gånger  
i samband med sin relation till Noas 
underrättelsechef  Linda Staaf  fick 
i måndags rikspolischefen att ompla-
cera Löfving medan utredningar pågår.

Den interna promemoria som Expres-
sen tagit del av visar att rikspolische-
fen Anders Thornberg redan i december 
2021 fick detaljerade 
och allvarliga upp-
gifter om relationen 
mellan Löfving och 
Staaf. Promemorian 
är undertecknad av 
säkerhetschefen Ari 
Stenman, som skriver 
att Linda Staaf  inle-
der deras möte med att säga att det hon 
nu ska berätta inte är enkelt för henne.

Promemorian är upprättad 13 decem-
ber 2021, samma datum som polisanmä-
lan gjordes.

Stenman skriver i promemorian: 
”Hon berättar att hon under flera år, 
från 2015 till sommaren 2021, haft en 
relation med Mats Löfving. Enligt Linda 
har det varit en relation och en sexuell 
relation som dock aldrig blivit ett öppet 
förhållande”. I promemorian beskrivs 
vidare hur förhållandet utvecklats ”till 
en destruktiv relation.”

Linda Staaf  beskriver, enligt Sten-
man, att Mats Löfving har varit 
svartsjuk och kontrollerande. 
Hon säger också att relationen 
fått henne att må mycket dåligt.

Staafs berättelse, så som den 
återges i promemorian, talar 
emot hennes senare uttalanden 
i flera intervjuer, om hur 
relationen sett ut. Till 
bland annat Expressen 
sa hon tidigare att de 

två, när Löfving var hennes chef  på Noa, 
utvecklade ”en privat men ytlig relation” 
men att de ”aldrig har varit närstående”.

Stenman uppmanar Staaf  under 
mötet att tala med sin närmaste chef, 
Noa-chefen Johan Olsson, vilket hon 
också ska ha gjort kort därpå. Expres-
sen har förgäves sökt Johan Olsson med 
frågor om och i så fall hur han agerade 
när han fick höra uppgifterna.

Senare har Sten-
man ett nytt möte 
med Staaf. Stenman 
skriver:

”Linda är upprörd 
över att rikspolische-
fen fått information 
om vad som framkom-
mit och att rikspolis-

chefen därför haft ett samtal med Mats. 
Jag berättar för Linda att det är all-
varlig information hon framfört och att 
sådant inte bara kan ignoreras.”

Enligt Stenman frågar han Staaf  om 
hon vill utveckla sina anklagelser. Det 
vill hon inte. ”Linda är tyst en stund och 
säger sedan att eftersom det hon berät-
tade förra gången fördes vidare vill hon 
inte berätta för mig. Jag uppfattar det 
som att hon har något hon skulle vilja 
berätta, men att förtroendet till mig är 
lite sargat efter att rikspolischefen fått 
information om omständigheterna”, 
skriver säkerhetschefen.

Trots att rikspolischef Anders 
Thornberg får vetskap om de 
allvarliga anklagelserna och att 
säkerhetschefen bedömer att 
Staaf  dessutom har mer att 
berätta, så beslutar han senare 

att ärendet inte ska utredas 
som personalärende och 

tas upp i Statens 
ansvarsnämnd.

Stenman gör efter 

sitt andra möte med Staaf  bedömningen 
att brott kan ha begåtts och att upp- 
gifterna ska tas till avdelningen för sär-
skilda utredningar, SU, för bedömning. 
Enligt Stenman är de brott som skulle 
kunna vara aktuella:

”a) Grov fridskränkning genom att 
målsäganden tvingats utstå misshandel 
och/eller sexuella handlingar av en när-
stående person som mål-
sägande haft ett bero-
endeförhållande till och 
där personen haft makt 
över målsäganden.

b) Olaga förföljelse 
genom att en person vid 
ett flertal tillfällen för-
följt samt ofredat eller 
markerat närvaro på ett 
sätt att det utgjort led i 
kränkning av målsägan-
dens integritet.

c) Ofredande genom att ha utsatt 
målsäganden för störande kontakter.”

Expressen har tidigare berättat hur det 
av anmälan som Stenman senare skick-
ade in till SU framgår att Staaf  också  
i detalj berättat hur Löfving ska ha dykt 
upp på platser där hon befunnit sig på 
sin fritid; på badhus, bagerier och när 
hon var ute och motionerade. Trots alla 
uppgifter beslutade överåklagare 
Anders Jakobsson efter två dagar att 
inte inleda någon förundersökning, 
utan att ha hört Linda Staaf.

Jakobsson säger att han står fast 
vid sin bedömning, och går sedan till 
angrepp mot Ari Stenman.

– Hur många gånger 
har Ari Stenman själv 
delgivit någon person 
brottsmisstanke. Kan du 
förklara det för mig. Jag 
måste säga att jag har 

hållit på med det här ganska länge och 
det här är min bedömning.

– Linda själv ville ju inte heller med-
verka.

Hade du inlett förundersökning om hon 
hade velat medverka?
– Då hade det kommit i annan dager, 

säger Anders Jakobsson.
Uppgifterna om att Staaf  inte ville 

medverka fick han av en 
annan person. Jakobs-
son vill inte berätta 
vem som uppgav det för 
honom.
Varför ringde du inte 
henne själv?

– Då hade jag fått 
inleda en förunder- 
sökning, för det kunde ha 
räknats som ett förhör.
Men hade det inte varit 
värt det för att få reda på 

sanningen?
– Jag anser inte det.

Linda Staaf kommenterar de nya 
uppgifterna och den berättelse hon ska 
ha lämnat enligt Stenmans promemoria:

”Jag har fortfarande inte sett den 
omaskade versionen av anmälan men 
redan från den maskade versionen har 
jag tydligt påtalat att det finns saker 
 i de uppgifter som Stenman lämnat till 
avd för SU som inte stämmer överens 
med det som jag berättade för honom.”, 
skriver hon och fortsätter:

”Han har aldrig varit i kontakt med 
mig för att stämma av uppgifterna i sin 
PM innan han lämnade in den till  
Avdelningen för SU. Den här historien 
har dragit i väg fullkomligt, både i media 
och i det som du nu framför, och överens-
stämmer inte med verkligheten.”

Mats Löfving vill inte uttala sig just 
nu om Ari Stenmans anmälningar.

– Jag har uppfattningar om det, fast 
jag måste få återkomma.
När återkommer du?

– Å det snaraste, svarar Löfving 
som i övrigt avböjer att kommentera.

Rikspolischef  Anders Thornberg 
och Noa-chefen Johan Olsson har 
sökts för kommentarer.

Michael Syrén
michael.syren@gt.se

m Säkerhetschefen i hemlig promemoria: ”Destruktivt förhållande”  
m ”Svartsjuk och kontrollerande” m Trots det lades utredning ner

TIPSA 
REPORTERN
MEJLA: michael.syren@gt.se

Enligt Linda  
har det varit  

en relation och en  
sexuell relation som 
dock aldrig blivit ett 
öppet förhållande. 
Säkerhetschefen ARI STENMAN  
i den hemliga promemorian.

Hemligt dokument visar:

m 2021 lämnades det in en brottsanmälan mot 
rikspolischef Mats Löfving för grov fridskränkning, 
olaga förföljelse och ofredande. Anmälaren var 
säkerhetschefen Ari Stenman, och det utpekade 
brottsoffret var Noas underrättelsechef Linda Staaf. 
Det lades ned av åklagare. 2020 lämnades en 
anmälan om misshandel in, som också lades ned.
m Linda Staaf har sagt till Expressen att hon inte 

ansett sig vara utsatt för brott, och att hennes 
relation till Mats Löfving var ytlig, när han var 
hennes chef på Noa.
m I början av 2022 inleddes en förutredning om 
grovt tjänstefel om hur det gick till när Noa tillsatte 
Staaf 2015, när Löfving var chef där, för att ta 
reda på vilken relation de hade och om det kan ha 
påverkat rekryteringen. Efter Expressens avslöjan-

den meddelade Åklagarmyndigheten att en 
förundersökning inletts.
m Polisen har också inlett en extern  
granskning av händelserna i polisledningen.
m Mats Löfving har nu omplacerats. Linda  
Staaf ska vara kvar på Noa, och kommer inte  
att gå vidare till en tillfällig tjänst på justitie- 
departementet.

Rikspolischef Anders Thornberg.  Foto: TT

LØFVING
ANMÆLDES 
FOR BROTT
MOT STAAF Expressen 7 december.

LØFVING
OCH STAAF
VAR I EN SEX ˚R
L˚NG RELATION ANMÆLAN LADES NER. Linda Staaf ska ha 

berättat detaljerat om hur Mats Löfving ska ha 
förföljt och kontrollerat henne.  
 Foto: STINA STJERNKVIST/TT

Linda Staaf och Mats Löfving.  Foto: TT

Ställföre- 
trädande riks-
polischefen 
Mats Löfving.  
 Foto: TT
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Sveriges högsta polisledning anklagas för vänskapskorruption och för att ha 
direkt avfärdat anmälningarna mot Mats Löfving.

Nu kommer en rad vittnesmål inifrån polismyndigheten om en utbredd 
rädsla för de två högsta cheferna, Löfving och Thornberg, och om hur 
anställda som uttrycker en avvikande åsikt straffas.

Polisens toppskikt beskrivs som präglat av machoideal, manliga chefer 
som bildat ”bastugäng” och privata film- och ölkvällar inne på polishuset.

Det var rikspolischefen Anders Thorn
berg som beslutade att ärendet kring Mats 
Löfving och Linda Staaf  skulle läggas ner 
utan några arbetsrättliga åtgärder. Nu 
anser en rad krönikörer, ledarskribenter 
och opinionsbildare att riks polischefens 
förtroende är förbrukat sedan han avskri
vit anklagelserna mot Löfving.

Från poliskåren strömmar det sam
tidigt vittnesmål om att polisledningens 
agerande är ett uttryck för en mångårig 
tystnadskultur som löper från den hög
sta toppen, där chefer lierat sig med var
andra, och nedåt i leden. Det finns enligt 
många som kontaktar Expressen en 
utbredd rädsla för att kritisera ledningen, 
eftersom det kan straffa sig i karriären.

”Elak och rent oförskämd”
Den tidigare länspolismästaren Ann

Marie Orler är en av dem som är starkt 
kritisk mot Löfvings ledarskap och age
rande.

– De han inte gillar kan han vara elak 
och rent oförskämd mot, tysta ner och 
ignorera när det inte passar honom. Man 
visste vilken makt han satt på, det är väl 
klart att man var försiktig med vad man 
sa, har hon tidigare sagt i en intervju.

När Mats Löfving fick jobbet som 
region polischef  i Stockholm 2020 beskrev 
rikspolischefen det som en av landets abso
lut viktigaste polisroller eftersom Stock
holm enligt Thornberg ”är motorn inom 
svensk polis”. I sin roll hade Löfving 7 400 

personer under sig. Samtidigt omger han 
sig enligt Expressens källor av en liten 
grupp förtrogna i höga positioner som hål
ler honom om ryggen och som han även 
har privat umgänge med.

– Ingen som vill vara kvar i polisen 
vågar säga någonting. Då kan man ald
rig komma tillbaka till jobbet, säger en 
person med mycket god insyn i polisens 
översta chefslager.

En annan högt uppsatt person inom 
myndigheten säger:

– Det är vissa saker som är helt sjuka i 
polisens organisationskultur. Jag är civil
anställd och kan byta jobb, men de som 
är poliser har inget val. Det finns bara en 
arbetsgivare, då blir det så himla känsligt 
att man väljer att blunda och vara tyst. 
Det är det som är så skrämmande i vår 
tystnadskultur.

Skjuter med insatsstyrkan
Personen beskriver en machokultur 

som Löfving är en del av. 
– Exempelvis åker han på fredagarna 

och skjuter med nationella insatsstyrkan i 
Sörentorp. Han älskar att ta på sig såna klä
der och ta fram ett vapen och skjuta. Men 
det har inget med hans uppdrag att göra.

Flera berättar om ett ”bastugäng” bestå
ende av polistoppar som gick chefsutbild
ningen tillsammans och som beskrivs som 
lojala med varandra. I kärnan av gruppen 
nämns bland andra Mats Löfving och Ulf  
Johansson, regionpolischef  för Uppsala, 

Västmanland och Dalarna.
Kerstin Dejemyr, före detta polis 

som var initiativtagare till polisens 
metooupprop, känner väl till begreppet 
”bastugänget”.

– Det är ett vedertaget begrepp som exis
terar i allra högsta grad. En tajt grupp som 
blir oantastlig. Man kommer inte åt dem 
för de håller varandra om ryggen.

Själva bastun är, enligt Kerstin Dejemyr, 
både en konkret samlingspunkt och en 
metafor för ett slutet rum där beslut fattas 
redan innan de förs till dagordningen på 
polisens möten. Den som inte suttit med i 
bastun tenderar att bli överkörd.

Ett bord bara för chefer
I matsalen på polishuset i Kronoberg 

finns det också, säger hon, ett bord där 
bara chefer får sitta.

– Det är så talande för hela organisa
tionen att det fortfarande 2022 finns ett 
chefsbord i matsalen som ingen annan får 
slå sig ner vid.

I Löfvings umgänge finns också ett 
”filmgäng”. En grupp chefer som dricker 
öl, äter korv och ser på film tillsammans, 
antingen hemma hos deltagarna eller på 
polishuset. Även när filmkvällarna anord
nas i polishuset förekommer det alkohol. 

Christian Eckerling, före detta säker
hetschaufför/vaktmästare åt Löfving, 
säger att han varit med och kokat korv till 
filmkvällarna och att han vid något till
fälle fått köpa öl åt dem på Systemet.

– Någon gång hände det väl om de hade 
haft långa möten då kunde vi springa i 
väg och hjälpa till med det.

När Expressen går igenom Mats Löf
vings mejllogg, som lämnas ut efter sekre
tessprövning, hittar vi inbjudningar till 
filmkvällarna, skickade av Löfvings sekre
terare. Bland mejlen finns även privata 

reservationer till flera av Stockholms lyx
krogar som sekreteraren gjort åt honom.

”Han är en doer”
I ”filmgänget” finns även rikspolis

chefens medieansvarige Varg Gyllan
der som i Sveriges Radio tidigare försva
rat varför polisledningen duckat inter
vjuer – det som kritikerna anser är ett 
uttryck för polisens tystnadskultur och 
vänskaps korruption. Anledningen är 
enligt Gyllander att myndigheten ”måste 
stå stadiga i att värna integriteten hos de 
inblandade och rättsäkerheten”.

Men Gyllander är alltså själv vän med 
Löfving, vilket han tillstår kan uppfattas 
som problematiskt eftersom han nu ska 
föra ledningens talan.

 – Ja, om det hade varit nu medan det 
här håller på så hade jag ju inte satt mig 
i en sådan situation, säger han om film
kvällarna.

– Men det här var tidigare.
Hur skulle du beskriva Mats Löfving?
– Jag tycker att han är en doer. Han 

jobbar i den största myndigheten med 
de största problemen. Han har enormt 
många medarbetare och chefer och han 
vill ha saker och ting gjort. Han kan 
säkert upplevas som hård.

Upplever du, som andra, att man är rädd 
för honom och att man vill inte stöta sig 
eftersom man riskerar att få sämre 
tjänster, sämre jobb och då är man hellre 
tyst?
– Jag har svårt att svara på hur andra 

människor upplever det, men jag kan säga 
så här: Mats är ju, eller var, chef  för över 
7 000 medarbetare i en oerhört ansträngd 
miljö där kraven är stora och då i den mil
jön när saker och ting måste bli gjorda så 
tror jag att ganska många kanske känner 
att det är en hård miljö helt enkelt.

”BASTUGÆNGET” LEDER POLISEN
Styret inifrån: m Chefsbordet m Machoideal m Privata ölkvällar m Hårda kritiken mot Thornberg och Löfving

H˚RD CHEF. Anders Thornberg uppskattas som en polis 
som jobbat sig upp till toppen – men upplevs också av den 
del som en hård chef som bara lyssnar till ja-sägare. Foto: /TT

VÆN. Rikspolischefens medieansva-
rige Varg Gyllander är en del av ”film-
gänget”. Foto: JENS L’ESTRADE

KÆRNAN. Regionpolischef 
Ulf Johansson ingår i kärnan 
av ”bastu gänget”. Foto: TT

MACHO. Mats Löfving upp-
ges vara del av en macho-
kultur inom polisen. Foto: TT
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”BASTUGÆNGET” LEDER POLISEN
Varg Gyllander säger att han också 

känner till det så kallade ”bastugänget”.

”Det finns en tystnadskultur”
– Det var det här gänget som pluggade 

ihop tror jag på polischefsprogrammet. 
Men jag har ingen kännedom att det skulle 
finnas något sådant bastugäng nu längre.

Råder det en tystnadskultur inom poli-
sen? 
– Det finns en tystnadskultur inom poli-

sen. Rikspolischefen har aldrig förnekat 
det, det är en ständigt pågående diskus-
sion och vi möts ständigt av kritiken 
kring det och då, för att citera rikspolis-
chefen: ”om en eller två personer säger 
det då är det väl så”.

Trots den hårda kritiken sedan Expres-
sens avslöjanden har rikspolischefen 
Anders Thornberg valt att bara ställa upp 
i en intervju med TT och en på polismyn-
dighetens eget intranät.

– Den påverkar vårt förtroende och i 
förlängningen kan det också påverka vår 
förmåga att bekämpa brott, har han sagt 
om den pågående krisen. 

Han menar att om allmänhetens förtro-
ende minskar riskerar det att i slutänden 
påverka polisens upp-
drag.

I intervjun med TT 
säger Thornberg om 
sitt eget agerande:

– Jag är väldigt trygg, vi är en rättsvår-
dande myndighet, vi har en rättsstat. Det 
ska gå till på rätt sätt, alla ska behand-
las lika, vi är väldigt vana att hantera 
olika brottsutredningar. Vi har ett internt 
regelverk och vi har följt det såvitt jag 
kan bedöma.

Runt Thornbergs eget chefskap finns 
det två återkommande beskrivningar. 
Dels uppskattas han för att han själv är 
polis som jobbat sig uppåt till toppen. 
Men i likhet med Löfving så finns det 
också personer som upplevt sig drabbade 
av en hård chef  som bara lyssnar till ja-
sägare och som kör över den som ställer 
sig i vägen.

”Utpräglad machokille”
En person som haft flera höga tjänster 

inom polismyndigheten beskriver Thorn-
berg som en ”utpräglad machokille” och 
att det är det idealet som styrt agerandet i 
fallet med Löfving.

– Han gör ett kardinalfel när han inte 
kontaktar brottsoffret för att få hennes 
bild utan den som kan vara skyldig.

Personen hävdar att det ligger i linje 
med Thornbergs sätt att ibland agera, 

mot framför allt kvinnor.
– Vid ett tillfälle har han 

skällt ut ett kvinnligt befäl 
så hon inte var vatten värd 
och vid ett tillfälle när en 

kvinna höll föredrag, då 
vände han sig om och 

grimaserade.
– Jag kan skämmas 

för att vi inte sa ifrån 
om sådana macho-

fasoner och hur han 
behandlade folk, men 

man kan dras med i en 
jargong.

Den särskilda utredning Thornberg 
beställt, som ska granska polisens age-
rande i fallet Löfving, har kritiserats 
redan innan utredaren Runar Viksten 
hunnit påbörja sitt arbete. Thornberg, 
som känt till anklagelserna mot Löfving 
i två år, har själv valt utredaren, som till-
frågades av stabschefen Christina Weihe.

”Kommer att ha helt fria händer”
Runar Viksten, som tidigare granskat 

och friat Säpo när Thornberg var chef  
där, säger att han inte vet om några andra 
utredare kontaktades.

– Jag blev uppringd av rikspolische-
fens stabchef. Jag vet faktiskt inte hur 
valet föll på mig, de har väl ett 
antal aktuella namn och sedan 
lyfter de luren och ringer, 
säger Viksten.

Han har fortfarande inte 
sett något formellt beslut om 
utredningen och inte heller 
vilken ersättning han ska få 
för arbetet som ska vara klart 
i april.

Hur mycket av utredningen kommer 
att gälla Thornbergs agerande?
– Det vet jag inte i nuläget, men jag 

kommer att gå in i det här förutsättnings-
löst och jag kommer att ha helt fria hän-
der. Det enda jag ska försöka undvika är 
att klampa in på det område som åklaga-
ren nu ska utreda.

Vi har sökt Anders Thornberg, Mats 
Löfving och Ulf  Johansson, men ingen 
av dem ställer upp på intervjuer. I en 
skriftlig kommentar från skriver polis-
ledningen att det tar tid att göra kultu-
rella förflyttningar, men de är medvetna 
om vad de behöver arbeta med och ser på 
denna fråga långsiktigt. 

”Alla som arbetar inom polisen har 

rätt att känna sig trygga på sin arbets-
plats och vi uppmanar till att anmäla 
direkt om något händer som kan upplevas 
som kränkande. Även om det kan kän-
nas svårt. Vi vet att bland annat poliser-
nas rapporteringsskyldighet skapar en 
tystnadskultur eftersom en polisanmälan 
måste upprättas om någon berättar något 
som kan innebära att det finns anledning 
att anta att det kan vara ett brott. Sedan 
i somras finns en visselblåsarfunktion för 
att anonymt kunna rapportera missför-
hållanden inom polisen.”

Polisledningen hänvisar till en intern-
revision som gjordes 2018. ”Samtliga av 

de rekommendationer som internre-
visionen lämnade är i färd med 

eller har implementerats i verk-
samheten. Tystnadskulturen 
är en av de punkter som lyf-
tes i rapporten. Sedan 2021 
har tex en etisk policy anta-
gits, en obligatorisk E-utbild-

ning för alla anställda införts 
och en visselblåsarfunktion 
startats upp. Åtgärderna är 

exempel på polisens arbete mot kor-
ruption och tystnadskultur.”

 Polisledningen skriver att det sedan 
myndigheten omorganiserades 2015 
”finns så vitt känt inte någon sluten 
gruppering av chefer som passar in på 
den beskrivningen ni anger. Att chefer 
på samma nivå eller medarbetare utby-
ter erfarenhet, samverkar inom ramen 
för sitt uppdrag och eventuellt sporadiskt 
umgås av privat karaktär är naturligt.”

Mattias Carlsson
mattias.carlsson@expressen.se

Michael Syrén
michael.syren@gt.se

Erik Wiman
erik.wiman@expressen.se

Styret inifrån: m Chefsbordet m Machoideal m Privata ölkvällar m Hårda kritiken mot Thornberg och Löfving

De han inte 
gillar kan 

han vara elak och 
rent oförskämd 
mot, tysta ner och 
ignorera.

Tidigare länspolismästaren 
Ann-Marie Orler om 

Mats Löfvings ledar- 
skap och agerande.

Man 
kommer 

inte åt dem 
för de håller 
varandra om 
ryggen.
Före detta polisen 
Kerstin Dejemyr om 
”bastugänget”.

Runar Viksten. Foto: TT

Före detta polisen Kerstin 
Dejemyr känner väl till 
begreppet ”bastugänget.” 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Tidigare länspolismäs-
taren Ann-Marie Orler 
är starkt kritisk mot Löf-
vings ledarskap. Foto: TT

MEJLA: erik.wiman@expressen.se, michael.syren@gt.se, mattias.carlsson@expressen.se
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Linda Staafs väg mot toppen var spikrak – tills hon blev en av huvudperso-
nerna i den svenska polisens kanske mest uppmärksammade chefshärva 
någonsin.

Hon växte upp i en känd företagarfamilj i Jämtland, gjorde kometkarriär 
och skrev en deckare om en ung kvinnlig polischef som motarbetas av man-
liga kolleger.

Men relationen till polischefen Mats Löfving, frågetecknen kring utnäm-
ningen av henne som underrättelsechef och polisanmälningar där hon 
pekas ut som brottsoffer kan nu – åtminstone tillfälligt – placera de högsta 
chefsposterna utom räckhåll.

Linda Staaf, 46, har de senaste åren ofta 
varit i rubrikerna. Som polisens under-
rättelsechef  vid Nationella operativa 
avdelningen, Noa, uttalar hon sig ofta i 
ämnen som dominerar samhällsdebatten: 
gängkriminalitet, utanförskapsområden, 
skjutningar, penningtvätt och terrorism.

Hon fick sitt stora mediala genombrott 
– både i Sverige och internationellt – när 
hon i juni förra året framträdde på en 
presskonferens i Haag och berättade om 
den FBI-ledda underrättelseinsatsen Tro-
jan Shield, som lurade mer än 800 vålds- 
och narkotikabrottslingar över hela värl-
den i fällan med hjälp av den krypterade 
chattappen Anom.

– Svensk polis har genomfört ett av de 
mest omfattande tillslagen någonsin i en 
underrättelsebaserad operation mot vålds-
brotts- och narkotikanätverk, sa hon då 
och meddelade att man i Sverige gripit 155 
misstänkta och avstyrt fler än tio mord.

Hon får mycket beröm för sina insatser. 
Hon hyllas i medier, ger stora intervjuer, 
framträder i Almedalen. Linda Staaf  
befinner sig redan på den tredje högsta 
chefsnivån i den svenska polishierarkin 
– och nämns till och med som en framtida 
rikspolischef.

Till exempel i Dagens Nyheter som räk-
nat ut att Staaf  efter en tid på en planerad 
tjänst som sakkunnig på justitiedepar-
tementet skulle komma tillbaka till poli-
sen samtidigt som rikspolischef  Anders 
Thornbergs förordnande går ut i början 
av 2024.

”Det låter som en plantskola för en ny 
rikspolischef ”, skriver Åsa Erlandsson 
i DN.

Anonym kritik bakom hennes rygg
Alla i polisledningen uppskattar inte 

att hon tar så mycket plats i rampljuset. 
Inte heller en del av hennes medarbetare 
på Noa. Mycket kritik framförs anonymt 
och bakom ryggen på den kvinnliga polis-
chefen.

– Hon har fått oförtjänt mycket kredd 
kring kryptoinsatserna. Det är folket på 
golvet som har gjort allt arbete. Linda tog 
all kredd, men har inte gjort jobbet. Hon 
fick fronta framgången, hon profilerade 
sig vid rätt ögonblick, säger en av Staafs 
medarbetare på Noa, som inte vill fram-
träda med namn, till Expressens Kim 
Malmgren.

Samtidigt har en annan medarbetare, 
också anonym, motsatt åsikt:

– De flesta är överens om att Linda har 
gjort ett bra jobb för underrättelsetjäns-
ten på Noa. Hon har absolut skött avdel-
ningen på ett kompetent sätt.

Ett och ett halvt år efter hennes stora 
framgång avslöjar Expressens Michael 
Syrén kaoset i polisledningen där Linda 
Staaf  har en av central roll. Poli-
sens säkerhetschef, Ari Stenman, 
har polis anmält ställföreträdande 
rikspolischefen Mats Löfving efter 
möten med Staaf. Brotten som kan 
vara aktuella är enligt Stenmans 
bedömning grov fridskränkning, 
olaga förföljelse och ofredande. 
Det ut pekade brottsoffret är Linda 
Staaf, som också enligt anmälan 
haft en mångårig relation med 
Mats Löfving.

Expressen avslöjar också att 
ytterligare en polisanmälan – för 
misshandel – riktats mot Löfving, 
också denna med Staaf  som utpekat offer.

Båda anmälningarna avskrivs snabbt 
utan åtgärd. Samtidigt kan Expressen 
visa att Löfving gett Staaf  tjänsten på 
Noa trots att hon saknade poliserfaren-
het. Jobbet hade sökts av 21 personer med 
stor polisiär erfarenhet.

Stor turbulens i polisledningen
Avslöjandena leder till stor turbulens 

i polisledningen och åklagarkammaren 
inleder en förundersökning om grovt 
tjänstefel i samband med att Staaf  fick 
tjänsten på Noa. Löfving omplaceras och 
Staafs planerade flytt till justitiedeparte-
mentet stoppas. Rikspolischefen Anders 
Thornberg får stark kritik för sitt hante-
rande av krisen.

Samtidigt går Linda Staaf  ut i flera 
medier och säger att hon blir särbehand-
lad och uthängd i sociala medier.

– Jag som kvinna har hängts ut, 
kränkts och nedvärderats offentligt, säger 
hon till TV4.

 – Det är en smutskastningskampanj 
mot mig som kvinna och chef  
inom polisen … Det är uppenbart 
att många män inte klarar att en 
kvinna får makt och inflytande. 
Det som sker nu är skamligt, 
säger hon till Dagens Nyheter.

 Stoltheten över mamman
Just temat att bli särbehand-

lad som kvinna återkommer flera 
gånger i Linda Staafs liv. Hen-
nes mamma, Ingrid Hansson, är 
en av Norrlands första kvinnliga 
poliser. Staaf  har berättat om sin 
stolthet över mamman, som är en 

stor förebild.
– Mamma är stark. Hon har definitivt 

varit en förebild. På sin väg genom livet 
har hon visat en enorm kämpaglöd och 
att man inte ger upp, säger hon 2021 till 
tidningen Chef.

Ingrid Hansson har berättat hur svårt 
det var att vara kvinnlig polis i början av 
1970-talet, om hur hon blev utfryst och 
särbehandlad.

– Det gällde att vara väldigt stark för jag 
hade mycket motstånd från mina man-
liga kolleger. Det var ett flertal som väg-
rade att åka med mig i början. Och när vi 
hade utsättning på kvällen satt de inte på 
samma bänk som jag … man skulle frysa 
ut kvinnliga poliser, de hörde inte hemma 
här, sa hon 2007 till Sveriges Radio. 

m Vägen till toppen: ”Har jobbat hårt för att inte duka under”  m Mamman den stora förebilden m Relationerna & karriären

Uppenbart 
att många 
män inte 
klarar att 
en kvinna 
får makt.

CHEF. Linda Staaf blev underrättelsechef vid 
polisens Nationella operativa avdelning, NOA,  
2015. Foto: ALEXANDER MAHMOUD/TT

FØRH˚LLANDE. Linda Staaf inledde ett förhål-
lande med den dåvarande Noa-chefen Mats Löf-
ving. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT 

”DØRREN ÆR ØPPNAD”. 
Linda Staaf växte upp i 
Östersund. Som tioåring 
ger hon ut en tidning med 
egna reportage om hundar 
och katter. Som tonåring 
blir Staaf distriktsmästare i 
styrkelyft. Efter examen i 
ekonomi samt juridik star-
tar hon en juristbyrå i Öst-
ersund. Senare flyttar hon 
till Norrköping för tings-
tjänstgöring – och 2004 
blir hon erbjuden jobb hos 
polisen som ekonomisk 
sakkunnig i ekobrottsut-
redningar. Hon tackar ome-
delbart ja. ”När dörren är 
öppnad, då kliver jag in”, sa 
hon 2021. Foto: EVA TEDESJÖ/TT

Staafs kometkarriär efter familjetraumat
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m Vägen till toppen: ”Har jobbat hårt för att inte duka under”  m Mamman den stora förebilden m Relationerna & karriären
– Det där gick över efter något 

år när de såg att det faktiskt 
fungerade. Det ändrade sig väl-
digt fort och blev mer jämlikt, 
sa Ingrid Hansson.

Temat återkommer när 
Staaf  senare skriver deckaren 
”Ulv i fårakläder”. Den utkom-
mer 2018, då hon redan har 
varit hög chef  på Noa i tre år, 
och handlar om ett mord i Åre 
under ett internationellt topp-
möte. En av huvudpersonerna 
är polischefen Marita som brot-
tas med den manliga dominan-
sen i polishierarkin.

”Under stor press från överordnade 
och Europas alla media sliter Marita inte 
bara med att lösa brotten, utan också med 
att få sin personal att sköta sina jobb. Hon 
har precis blivit inkvoterad på en chefs-
position och hennes underställda, samt-
liga män, gör vad de kan för att visa sitt 
missnöje med detta”, skriver Östersunds- 
Posten om boken.

”Det var en väldigt tuff period”
Hon växer upp som Linda Hansson i Öst-

ersund. Namnet Hansson lever kvar som 
”H” i namnet Linda H Staaf. Hon tycker 
om att skriva och redan som tioåring bör-
jar hon ge ut en tidning med egna repor-
tage om hundar och katter och annat som 
intresserar henne. Tidningen har ett 50-tal 
prenumeranter och kommer ut i fem år.

Hon berättar på förlaget Jengels hem-
sida – när hon släpper sin bok – att hon 
som tonåring blir distriktsmästare i styr-
kelyft och sätter distriktsrekord i bänk-
press. Samt att hon i senare tonåren stude-

rar på en internatskola i Frank-
rike, något som var tufft och 
hon påverkades starkt av dis-
ciplinen och sin utanförkänsla 
där. De och andra biografiska 
uppgifter återkommer också i 
en rad tidningsintervjuer Linda 
Staaf  gett genom åren.

– Det var en väldigt tuff  
period. Det blev rätt chockartat. 
Det var väldigt strikt. Man var 
övervakad hela tiden, har hon 
sagt till Svenska Dagbladet om 

studietiden i Frankrike.

”Katastrof som drabbade oss”
Hon har också berättat i flera medier 

att hon som fyraåring upplevde ett stort 
trauma när hennes storebror omkom i en 
trafikolycka. Enligt Staaf  är det först som 
vuxen, när hon fick egna barn, som hon 
insåg katastrofens omfattning.

– Självklart påverkar ett sådant trauma 
en familj. Det har ju funnits med oss hela 
tiden ...  Det är först i vuxen ålder, och i 
relation till mitt eget föräldraskap, som 
jag på allvar insett vidden av den kata-
strof  som drabbade oss, berättade hon i 
tidningen Chef.

Hennes far, Örjan Hansson, var fram-
gångsrik åkeriägare vars flyttbussar ver-
kade på lokal, nationell och internationell 
nivå.

”De blåröda flyttbussarna … med slo-
ganen ’Flytta med Örjan redan början’ 
blev snabbt ett välkänt inslag på Öster-
sunds gator och Jämtlands vägar”, skri-
ver familjen i en dödsruna i Östersunds-
Posten 2020. Verksamheten utvidgades 
och han blev delägare i ett företag som 

ansvarade för alla statliga flyttningar 
inom Sverige.

Linda Staaf  berättar också för förlaget 
och flera tidningar att hon under gym-
nasiet tar lastbilskörkort och senare kör 
långtradare för pappans åkeri. Hon tar 
också flygcertifikat.

Senare avlägger hon akade-
miska examina i ekonomi samt 
juridik och startar juristbyrå i 
Östersund. Hon flyttar till Norr-
köping och gör där tingstjänstgö-
ring – och 2004 blir hon erbjuden 
jobb hos polisen som ekonomisk 
sakkunnig i ekobrottsutredningar. 
Hon tackar omedelbart ja.

– När dörren är öppnad, då 
kliver jag in, sa hon 2021 till 
Svenska Dagbladet.

Hon gifter sig med polischefen 
Jan Staaf  i Norrköping, tidigare 
elitidrottare som tävlat i gång i 
två olympiska spel. De får två barn. Under 
föräldraledigheten med sitt första barn 
2012 går hon en skrivkurs som leder till 
att hon skriver sin deckare.

Jan Staaf  ledde utredningen kring det 
uppmärksammade dubbelmordet i Lin-
köping, där mördaren Daniel Nyqvist 
kunde gripas och lagföras först 
efter 16 år.

Nya kärleken: ÖB
Linda Staaf  inleder senare ett 

förhållande med den dåvarande 
Noa-chefen Mats Löfving. Staaf  
har tidigare sagt till Expressen att 
relationen pågick när Löfving var 
hennes chef  på Noa, och att den 
var ”privat men ytlig” och att de 

två ”aldrig har varit närstående”.
Men enligt en promemoria som säker-

hetschefen Ari Stenman skrev efter sina 
möten med Linda Staaf  ska relationen 
ha varit mångårig. ”Hon berättar att hon 
under flera år, från 2015 till sommaren 
2021, haft en relation med Mats Löfving. 

Enligt Linda har det varit en rela-
tion och en sexuell relation som 
dock aldrig blivit ett öppet förhål-
lande”, skriver Stenman.

I somras kunde Expressen 
berätta att överbefälhavaren 
Micael Bydén skilt sig efter 23 
års äktenskap, och att han hittat 
kär leken på nytt i Linda Staaf. 
Tidigare  i veckan fick Bydén frå-
gor om kaoset i polisledningen i 
SVT:s ”30 minuter”.

– Min roll i det här är att ge stöd 
till en person som jag tycker väl-
digt mycket om, sa han då och till-

lade att hans relation till rikspolischefen 
Anders Thornberg är god.

– Jag förväntar mig att vi kommer ha 
ett fortsatt bra samarbete och relation.

Linda Staaf  har avböjt att bli inter-
vjuad för denna artikel, men i en intervju 
med Svenska Dagbladet från 2021 sa hon 

så här om sin resa mot toppen av 
polismyndigheten:

– Jag har fått lära mig succes-
sivt genom livet att i vissa mansdo-
minerade miljöer måste man vara 
stark. Man måste sätta gränser 
och stå på sig i olika sammanhang. 
Jag har fått jobba väldigt hårt för 
att inte duka under, inte bli alltför 
tillplattad och inte bli alltför ned-
tryckt.

Arne  
Lapidus
arne.lapidus 
@expressen.se

Man måste 
sätta grän-
ser och stå 

på sig i 
olika sam-
manhang.

TOPPJOBB. Det talades om att Linda Staaf var 
den som skulle ta över efter rikspolischefen 
Anders Thornberg. Foto: STINA STJERNKVIST/TT 

GENOMBROTTET. Linda Staaf under press-
konferensen i Haag om den FBI-ledda underrät-
telseinsatsen Trojan Shield. Foto: JERRY LAMPEN/EPA/TT 

NYA KÆRLEKEN. Linda Staaf har hittat kärle-
ken i ÖB Micael Bydén. ”Min roll i det här är att ge 
stöd”, har han sagt. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Staafs deckare 
”Ulv i fårakläder” 
kom ut 2018.

Staafs kometkarriär efter familjetraumat

MANSVÆRLD. ”Jag har fått lära mig successivt 
genom livet att i vissa mansdominerade miljöer 
måste man vara stark” sa Staaf i en intervju med 
Svenska Dagbladet från 2021 om resan mot 
toppen av polismyndigheten. Foto: JOHAN JEPPSSON/IBL
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Ældre kvinna hittad död – man gripen
På lördagen anträffades en äldre kvinna död i sin bostad 
i  Sandviken.

En man i 70-årsåldern har anhållits misstänkt för mord.

Det var på lördagsmorgonen 
som polis larmades ut till en 
adress i Sandviken. Där fann de 
en äldre kvinna död i sin bostad. 

Polispatrullen fattade misstan-
kar om att det skulle kunna röra 
sig om ett mord och inledde en 
förundersökning gällande mord 

alternativt dråp, rapporterar 
Gefle Dagblad.

Senare på lördagen greps och 
anhölls en man i 70-årsåldern 
misstänkt för mord alternativt 
dråp. Mannen och kvinnan delar 
bostad. Det var även han som lar-
made 112, enligt Gefle Dagblad.

Enligt misstankarna ska brot-
tet ha begåtts natten mellan fre-
dagen och lördagen. 

Härnäst väntar en rättsmedi-
cinsk undersökning och vidare 
utredningsåtgärder, enligt GD.

Hannes Lännerholm
hannes.lannerholm@expressen.se

På lördagen anträffades en äldre 
kvinna död i sin bostad i Sandviken.

MINISTERNS KRAV  
P˚ UTREDNINGEN

Granskningen av Staaf och Löfving får tidigare slutdatum

POLISHÆRVAN  
GRANSKAS  
MED DUBBLA  
UTREDNINGAR

Omplacerad
 MMats Löfving 

omplacerades under 
förra 
veckan 
från sin 
tjänst som 
region polischef.

Cheferna hade en relation
 MHärvan inom den högsta polisled-

ningen granskas i dubbla utredningar. 
Bakgrunden är att Mats Löfving, regi-
onpolischef i Stockholm och ställföre-
trädande rikspolischef, och Linda Staaf, 
underrättelsechef på Noa, haft en 
relation. Staaf har i intervjuer beskrivit 
relationen som ”privat med ytlig”.

Flera polisanmälningar
 MLöfving polisanmäldes förra året för grov 

fridskränkning, olaga förföljelse och ofre-
dande. Tidigare har han polisanmälts för 
misshandel. Ingen av polisanmälningarna 
ledde till att någon förundersökning inled-
des. Det utpekade brottsoffret, Linda Staaf, 
har inte själv gjort någon anmälan och 
anser inte heller att hon utsatts för brott.

Dubbla utredningarna
 MRikspolischef Anders Thornberg 

har tillsatt en utredning som ska 
göra ”en fullständig genomlysning” 
av polisens hantering av härvan. 
Därtill har Särskilda åklagarkam-
maren inlett en förundersökning 
om grovt tjänstefel avseende 
Löfvings tillsättning av Staaf.

Löfving.

Olyckligt om det  
drar ut på tiden.

 GUNNAR STRÖMMER, justitieminister

Polisen måste gå till botten med 
vad som hänt kring de höga 
polischeferna Linda Staaf och 
Mats Löfving, menar justitiemi-
nister Gunnar Strömmer. Foto: TT

Den utredning som polisen tillsatt efter Expressens  
avslöjanden om de höga cheferna Mats Löfving och Linda 
Staaf får ett tidigare slutdatum.

Det säger justitieminister Gunnar Strömmer på en press-
träff.

– Vi är överens om att det av flera skäl är olyckligt om 
den här utredningen drar ut på tiden i onödan, säger 
Strömmer.

Regeringen förstärker samtidigt sin uppföljning av  
myndighetens arbete med ”veckovisa avstämningar”.

På en pressträff  på måndagen 
säger justitieminister Gunnar 
Strömmer att polisen måste gå 
till botten med vad som hänt 
kring de höga polischeferna 
Mats Löfving och Linda Staaf. 

– Medborgarna har högt för-
troende för polisen men också 
högt ställda och mycket berätti-
gade förväntningar. Det är själv-
klart att den senaste veckans 
rapportering inte har varit bra 
för polisen, säger Gunnar Ström-
mer.

Han fortsätter:
– Det är därför helt avgörande 

att polisen går till botten med 
vad som har hänt, och om alla 
regler och rutiner har följts. Det 
är därför som jag tidigare har 
välkomnat att polisen har tillsatt 
en extern utredare.

Strömmer ser dock behov av 
ytterligare åtgärder än de som 
redan vidtagits. Justitieminis-
tern, som hade ett möte med 
rikspolischefen Anders Thorn-
berg på måndagsmorgonen 

och talade bland annat om den 
externa utredning av händel-
serna som polisen har tillsatt.

– Vi är överens om att det av 
flera skäl är olyckligt om den 
här utredningen drar ut på tiden 
i onödan, säger Strömmer.

”Viktigt gå till botten”
Det ursprungliga slutdatumet 

för utredningen var den 28 april. 
Nu ska utredningen i stället vara 
klar sista februari.

Hur avgörande blir den här 
utredningen för Anders Thorn-
bergs framtid?
– Jag hänger i och för sig inte 

upp mina beslut i några avseen-
den på den här enskilda utred-
ningen. Sedan tror jag på ett all-
mänt plan att det är väldigt vik-
tigt att den här utredningen går 
till botten med vad som har hänt 
och om man har följt alla regler 
och rutiner. Det är viktigt för 

polisen och för medborgarna att 
det här reds ut.

Anders Thornberg har varit 
rikspolischef i snart fem år. 
Under samma period har det 
slagits rekord i antalet döds-
skjutningar. Finns det inte skäl 
redan där att testa någon 
annan på hans position?
– Jag har förtroende för riks-

polischefen. Sedan råder det 
ingen tvekan om att resulta-
ten måste bli bättre, kvaliteten 
höjas och effektiviteten stärkas. 
Det ser jag som en huvuduppgift 
för polisen men också för reger-
ingen att driva på att det blir på 
det sättet.

Var kommer ditt förtroende 
ifrån? Varför är han rätt person 
att leda polisen?
– Det finns bara två menings-

fulla lägen när det gäller för-
troendet för myndighetschefer. 
Antingen har man förtroende 

eller så har man det inte. Jag har 
det.

Tycker du att han är en bra 
myndighetschef?
– Jag har förtroende för 

Anders Thornberg som riks-
polischef.

Utökade uppdraget
Gunnar Strömmer har också 

gett sin samordnande statssekre-
terare i uppdrag att tillfälligt för-
stärka sin uppföljning av polisen 
och polisens arbete i kärnverk-
samheten. Det utökade uppdraget 
gäller till att börja med så länge 
som den externa utredningen 
pågår, alltså till den 28 februari.

– Konkret handlar det om 
veckovisa avstämningar mellan 
departementet och myndigheten.

Gusten Holm
gusten.holm@expressen.se

Daniel Ingmo
daniel.ingmo@expressen.se

TT


