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Pressmeddelande 7 november 2022 

 

Autism är inte orsak till våldsbrott 

Efter morden på två lärare på Latinskolan i Malmö dömdes den 18-årige gärningspersonen nyligen till 

livstids fängelse. I samband med att domen nu prövas av hovrätten har försvaret gått ut i media om 

att kalla ett expertvittne för att visa att den dömde personens autism i sig förklarar morden. 

Vi vill med anledning av det understryka att det inte går att visa att autism i sig orsakar våldsbrott. 

Forskning har inte kunnat påvisa någon generell förhöjd risk för våldsbrott vid autism. Autism är inte 

heller ett skydd mot risken att begå sådana brott. Svensk och internationell forskning visar att när 

personer med autism ändå begår våldsbrott finns andra riskfaktorer med i bilden. Det är i stort sett 

samma faktorer som påverkar risken för våldsbrott oavsett om en person har autism eller inte. Det 

kan bland annat handla om överlappande psykiatriska diagnoser och socioekonomisk utsatthet. 

Att peka ut autism i sig som orsak till våldsbrott är alltså felaktigt. 

Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet 

Christer Nygren, vice förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Hanna Bastrup, presskontakt på Autism- och Aspergerförbundet, 072-088 4439, 

hanna.bastrup@autism.se 
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Om autism 

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar 

omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. Autism förekommer på alla nivåer av 

intellektuell funktion och språkförmåga och det finns stora skillnader mellan individer. Gemensamma 

kännetecken på autism finns inom två huvudområden: begränsning i social kommunikation och 

socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Ungefär en till två 

procent av alla barn och vuxna beräknas ha autism. 

Om Autism- och Aspergerförbundet 

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för alla med autism. 

Förbundet samlar omkring 18 800 personer med autism, närstående och yrkesverksamma inom 

området. Autism- och Aspergerförbundet påverkar beslutsfattare, sprider kunskap och skapar 

mötesplatser. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med 

respekt och har bra livskvalitet genom hela livet. 

Den 1 december 2022 byter Autism- och Aspergerförbundet namn till Autism Sverige 

 

 


