
Har du varit med 
om ett brott?
Det är viktigt att polisanmäla 
när du är med om ett brott. 
Brott betyder att en person 
gör något illegalt. 
Ett exempel på brott är att ta saker 
som tillhör en annan person. 
Att ta saker kallas stöld. 

Ett brott kan även vara 
när en person gör dig illa. 
Eller när någon gör 
en annan person illa. 
Du kan läsa mer om olika brott 
genom att trycka på den gröna länken 
under den här texten. 

Du kan anmäla på telefon
Du kan anmäla ett brott genom att 
ringa till oss på polisen. 
Om du är med om ett allvarligt brott 
ringer du 112. 
Du ringer 112 när du behöver hjälp fort. 

Du ska ringa 114 14
när du är med om ett mindre brott. 
Ett mindre brott kan vara när en person 
tar din cykel eller plånbok. 
Du kan också ringa 114 14 
om du har frågor till polisen. 

Om du är i ett annat land 
och du vill prata med polisen i Sverige
ringer du 
0046 77 114 14 00. 

Du kan anmäla ett brott 
på polisstation
Du kan också anmäla ett brott 
genom att besöka oss. 
Du hittar oss på polisstationen 
närmast där du bor. 
Det är på polisstationen 
vi poliser arbetar. 

Det är viktigt att 
du polisanmäler ett brott
Det är viktigt att du polisanmäler 
om ett brott har hänt. 
Om du polisanmäler kan vi poliser 
undersöka platsen där brottet hände. 

Om du inte anmäler en stöld 
kan du inte få tillbaka sakerna 
som försvunnit.
Om du har en försäkring
kan du få pengar om du anmäler att
sakerna är borta.
En försäkring är ett skydd 
som ger pengar om en olycka hänt. 
 
Det är även viktigt att du går 
till polisstationen 
om du har blivit misshandlad. 
Misshandlad betyder att 
du har blivit skadad av en 
annan person. 
Om du visar dina skador blir det lättare 
för oss poliser att lösa brottet. 

Tryck på länken
Du trycker på den länk 
du vill läsa mer om.

Vill du ringa 
polisen?
Är det allvarligt, ring

112
Om du har tid, ring 
114 14

Efter din 
anmälan

Anmäl brott till polisen
Startsida / Anmäl brott till polisen 

Lättläst - startsida

Olika brott Stöd efter 
ett brott


