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Sameiginlegar aðgerðir á Norðurlöndum til að auka þekkingu 

til að koma í veg fyrir og berjast gegn morðum í nánum 

samböndum 

Flokkahópur hægrimanna leggur til að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til  
Norrænu ráðherranefndarinnar og norrænu ríkisstjórnanna 

 

að hafin verði vinna til að tryggja samræmdar skilgreiningar og tölfræði um 

morð í nánum samböndum, eins og lýst er í þingmannatillögunni  

 

 

Bakgrunnur 

Morð er alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis í nánum samböndum og á sér sjaldan stað 

án aðdraganda. Algengast er að gerandinn hafi áður beitt fórnarlambið ofbeldi og 

samkvæmt norskri rannsókn hefur fórnarlambið í flestum tilvikum haft samband við 

lögreglu, heilbrigðis- og hjúkrunarþjónustu eða leitað aðstoðar annars staðar í kerfinu. 

Líta verður á ofbeldi í nánum samböndum sem fyrirboða um að alvarlegri atvik geti átt 

sér stað. Ofbeldi í nánum samböndum er alvarlegur glæpur sem í verstu tilvikum kostar 

mannslíf. Það leggst þungt á fjölskyldur og er alvarlegt samfélagslegt vandamál í öllum 

norrænu löndunum. Í flestum tilvikum eru það karlar sem fremja morð í nánum 

samböndum og meiri hætta er á að konur séu myrtar af núverandi eða fyrrverandi 

kærasta, sambýlismanni eða eiginmanni en af nokkrum öðrum.   

Tíðni morða er mun lægri á Norðurlöndum en í flestum þeim löndum sem við berum 

okkur saman við. Ástæða er til að ætla að þessi lága tíðni stafi einkum af því að tíðni 

annarra morða en morða í nánum samböndum er lág. Til að öðlast betri yfirsýn og vera 

betur í stakk búin til að berjast gegn morðum af þessu tagi væri gagnlegt að taka saman 

yfirlit og talnagögn þvert á norrænu löndin sem væru samanburðarhæfari en nú er.  

Rannsókn frá UNODC 1(fíkniefna- og sakamálskrifstofu Sameinuðu þjóðanna) frá 2019 

sýnir að daglega falla 137 konur í heiminum fyrir hendi fjölskyldumeðlims. Meira en 

þriðjungur þeirra kvenna sem myrtar voru árið 2017 voru myrtar af þáverandi eða 

fyrrverandi maka. Þessar konur voru myrtar af þeim sem þær ættu alla jafna að geta 

treyst.  

 
1 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
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Rannsókn hefur sýnt að 13,5 prósent allra morða í heiminum eru framin í nánu 

sambandi. Til samanburðar er hlutfall morða í nánum samböndum í Noregi nú 27 

prósent af öllum morðum2. Það er því ljóst að hlutfall morða í nánum samböndum af 

öllum morðum er mun hærra í Noregi en gengur og gerist í heiminum þrátt fyrir að 

Noregur skilgreini slík morð með nokkuð þrengri hætti en önnur lönd. Sumar rannsóknir 

sýna að hlutfall morða í nánum samböndum hefur lækkað í Vestur-Evrópu og 

Bandaríkjunum. UNODC hefur þó bent á að lækkunin sé óveruleg í samanburði við aðra 

morðflokka og að tíðnin sé almennt séð tiltölulega stöðug. Á síðustu árum hefur 

morðum á konum í nánum samböndum jafnframt fjölgað á alþjóðavísu.  Í Svíþjóð voru 

morð í nánum samböndum ekki skilgreind sérstaklega í opinberum talnagögnum fyrr en 

2017 en samkvæmt sænskri rannsókn frá árinu 2017 voru 26 prósent morða á tímabilinu 

1990–2013 framin í nánum samböndum. Í Svíþjóð er tíðni morða hærri en í Noregi 

(u.þ.b. 1:100.000). Tíðni morða er sömuleiðis hærri í Danmörku en í Noregi 

(0,9:100.000). Samkvæmt skýrslu frá 2020 eru 23 prósent allra morða í Danmörku 

framin í nánum samböndum3. 

Finnski fræðimaðurinn og prófessorinn Veli Verkko rannsakaði meðal annars morð á 

áratugunum 1920–1950. Hann taldi hlutfall kvenkyns fórnarlamba morðs vera hátt 

þegar heildartíðni morða er lág, og öfugt. Þetta hefur síðar verið kallað „lögmál 

Verkkos“. Hátt hlutfall morða í nánum samböndum í Noregi kann því að stafa af því að 

morðtíðni er almennt lág, sé litið til lögmáls Verkkos. Samanburður við áætlað hlutfall 

morða í nánum samböndum á heimsvísu rennir frekari stoðum undir þetta, en það er 

lægra en í Noregi og á Norðurlöndum. 

Þótt norrænu löndin hafi náð góðum árangri í jafnréttismálum og séu á meðal fremstu 

landa heims þegar kemur að jafnrétti og lýðræði er ofbeldi gagnvart konum og morð í 

nánum samböndum enn mikil ógn. Sú ógn steðjar ekki síst að lýðræðinu því ofbeldi í 

nánum samböndum stuðlar að því að þagga niður í röddum fórnarlambanna og koma í 

veg fyrir þátttöku þeirra í samfélaginu.  

Þar sem litið er svo á að flest morð í nánum samböndum hafi átt sér aðdraganda, í því að 

fórnarlambið hafi áður sætt ofbeldi af hálfu gerandans og leitað sér aðstoðar hjá hinu 

opinbera, er þörf á að afla nýrrar þekkingar og innsýnar í það hvernig samfélagið getur 

verið betur í stakk búið til að koma í veg fyrir morð í nánum samböndum. Norrænu 

löndin ættu að vinna megindlegar greiningar á morðum í nánum samböndum til að fá 

innsýn í það hvernig megi koma í veg fyrir þau og hvað hægt sé að gera til að efla 

opinbert stuðningskerfi fyrir einstaklinga sem sæta ofbeldi í nánum samböndum.  

Í stuttu máli er eftirfarandi lagt til: 

 
2 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpd
fs.pdf  

3 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpd
fs.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
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1. Til að tryggja betri rannsóknir á morðum í nánum samböndum á 

Norðurlöndum er mælst til þess að Norræna ráðherranefndin eigi 

frumkvæði að því að tekin verði upp sameiginleg norræn skilgreining á 

morði í nánu sambandi. 

2. Mælst er til þess að Norræna ráðherranefndin eigi frumkvæði að því að 

tekin verði saman samnorræn tölfræði yfir morð í nánum samböndum. 

3. Mælst er til þess að Norræna ráðherranefndin tryggi samnorrænar 

rannsóknir á morðum í nánum samböndum, m.a. með því að eiga 

frumkvæði að stofnun norrænnar nefndar um málefnið svo draga megi 

lærdóm af málum og rannsaka hvernig bæta megi meðhöndlun hins 

opinbera á málum er varða ofbeldi í nánum samböndum.   

 

 

 

Norðurlöndum, 28. september 2022 

 

Ásmundur Friðriksson (Sj.) 

Atte Kaleva (saml) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Bryndís Haraldsdóttir (Sj.) 

Cecilie Tenfjord Toftby (M) 

Hans Wallmark (M) 

Helge Orten (H) 

 

Lene Westgaard-Halle (H) 

Liv Kari Eskeland (H) 

Maria Stockhaus (M) 

Pål Jonson (M) 

Saara-Sofia Sirén (saml) 

Tone Wilhelmsen Trøen (H) 

Ville Kaunisto (saml) 

 


