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Útdráttur 

Á heimsvísu er talið að aðferðir við fíkniefnasölu og afbrot þeim tengd hafi breyst með 

tilkomu netsins. Er opnun ólöglega fíkniefnamarkaðsins Silk Road talin marka ákveðin 

tímamót hvað varðar sölu fíkniefna í gegnum netið. Áhugavert er að skoða hvaða 

afleiðingar opnun Silk Road hefur haft á fíkniefnasölu og hvaða þróun fylgdi í kjölfar 

lokunar vefsins árið 2013. Þá hefur fíkniefnamarkaðurinn hér á landi í auknum mæli færst 

yfir á samfélagsmiðla. Í kjölfar þess hefur aðgengi að fíkniefnum aukist og er neysla 

fíkniefna talin vera sístækkandi hluti af skemmtanamenningu unga fólksins. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um þróun fíkniefnasölu á netinu frá tilkomu djúpvefsins Silk Road 

til samfélagsmiðla. Ritgerðin byggir á ritrýndum heimildum en þar sem um tiltölulega 

nýtt rannsóknarefni er að ræða verður einnig stuðst við eigin gagnaöflun rannsakanda. 

Helstu niðurstöður sýna hve hratt fíkniefnamarkaðurinn breytist og hve auðvelt er fyrir 

einstaklinga að verða sér út um fíkniefni á netinu. Vettvangur fíkniefnasölu hér á landi 

fer sístækkandi og fíkniefnasala er talin vera mismunandi á milli landshluta. Þá er sala 

fíkniefna talin vera mun opnari á höfuðborgarsvæðinu en á Akureyri. Fíkniefnasala á 

netinu er talin vera hin nýja götumenning fíkniefna og mun ritgerðin varpa ljósi á og veita 

innsýn í fíkniefnasölu á netinu hér á landi. 

 

Lykilhugtök: netglæpir, net, fíkniefni, fíkniefnasala, samfélagsmiðlar. 
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Abstract 

Globally, it is believed that the methods and delinquency connected to drug dealing has 

changed with the internet. The launch of the illegal drug market Silk Road is believed to 

be a turning point regarding online drug dealing. It is interesting to examine what 

consequences Silk Road has had on drug dealing and what developments followed the 

termination of Silk Road. The drug market in Iceland has shifted towards social media. 

As a result, the accessibility to drugs has escalated and the use of drugs is a fast-growing 

part of young people’s entertainment culture. This essay’s subject the development of 

online drug dealing from the website Silk Road and the shift towards social media. The 

essay is based on peer reviewed references but as the research topic is relatively new the 

essay is also based on first hand data collection and non-peer reviewed references. The 

main findings show how fast the drug market is changing and how easy it is for 

individuals to buy drugs online. The drug dealing domain in Iceland is ever-growing 

however it is believed that drug dealing is different between regions. For example, the 

drug dealing in Reykjavík is considered to be more open than the drug dealing in 

Akureyri. Drug dealing online is considered to be the new street culture and will this 

essay shed a light on and provide insight into drug dealing online in Iceland.  

 

Key words: cyber criminology, internet, drug, drug dealing, social media.  
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1. Inngangur 

Fíkniefni og afbrot þeim tengd er klassískt viðfangsefni fræðimanna um allan heim 

(Stalans og Finn, 2016). Áhugi minn á afbrotafræði og fíkniefnamarkaðnum hér á landi 

er það sem leiðir til þess að ég velji fíkniefnasölu og netið sem viðfangsefni ritgerðar 

minnar. Von mín er sú að ritgerðin komi til með að veita einstaklingum og almennum 

borgurum innsýn í heim fíkniefnasölu á netinu.  

Notkun fíkniefna og samfélagsleg vandamál þeim tengd eru talin hafa farið 

stigvaxandi á heimsvísu síðustu ár. Þróun fíkniefnasölu á netinu hefur ekki verið jafn 

mikið rannsökuð og hefðbundin sala, neysla og afbrot tengd fíkniefnum (Buskirk, 

Roxburgh, Farrell og Burns, 2014). Tilkoma netsins hefur haft í för með sér að daglegt 

líf einstaklinga fer í sífellt meira mæli fram á netinu (Jaishankar, 2018). Gömul 

hefðbundin afbrot hafa tekið á sig nýtt form en stjórnvöld eiga erfitt með að viðhalda 

lögum og reglum á netinu. Aukið aðgengi að netinu hefur auðveldað frávikshegðun 

einstaklinga og má í því sambandi nefna fíkniefnasölu í gegnum netið (Stalans og Finn, 

2016).  

 Umfang fíkniefnasölu á netinu hefur farið stigvaxandi síðustu ár og hefur færst í 

auknum mæli yfir á samfélagsmiðla (Buskirk o.fl., 2014). Þessi ritgerð er heimildaritgerð 

sem byggir að mestum hluta á ritrýndum greinum og heimildum um netheiminn, fíkniefni 

og samfélagsmiðla. Þar sem um tiltölulega nýtt rannsóknarefni er að ræða er ritgerðin 

ekki aðeins byggð á ritrýndum heimildum heldur er einnig stuðst við aðrar heimildir sem 

ekki eru ritrýndar. Hér má nefna greinar, fréttaskýringar, myndir, myndbönd og skjáskot. 

Einnig er stuðst við eigin gagnaöflun rannsakanda. Ritgerðin byggir á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum en slíkar rannsóknaraðferðir byggja í grunninn á því að afla gagna 

um hvaða merkingu einstaklingar setja í aðstæður og reynslu sína. Í því skyni voru tekin 

tvö viðtöl. Fyrra viðtalið var við lögregluna á Norðurlandi og hið seinna við fyrrverandi 

fíkil sem bjó á Akureyri á þeim tíma sem neysla hans fór fram. Var seinna viðtalið 

nafnlaust. Viðtölin byggja á sitt hvorum spurningalistanum þar sem um tvö ólík viðtöl er 

að ræða. Niðurstöður beggja viðtala eru í samræmi við niðurstöðu ritgerðarinnar. 

Gagnaöflun ritgerðarinnar byggir einnig á spurningalista sem var sendur á einstakling 

sem hefur keypt fíkniefni bæði í gegnum djúpvefinn og samfélagsmiðla. Viðmælandinn 

er staðsettur á Akureyri og óskaði eftir nafnleynd. Lítið virðist hafa verið um rannsóknir 

tengdar þessu tiltekna málefni síðustu ár en rannsóknir sem birtast byggja í flestum 

tilvikum á sömu hugmyndafræðinni en hafa mismunandi nálgun. Margar rannsóknir 

skortir ákveðinn bakgrunn sem þarf til að einstaklingar sem ekki hafa 
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grundvallarþekkingu á netglæpum, netinu eða fíkniefnum skilji út á hvað viðfangsefnið 

gengur.  

 Fíkniefnasala á netinu hefur tekið gríðarlegum breytingum frá tilkomu Silk Road 

og er áhugavert að velta fyrir sér hver þróunin er. Þá er upphaf vefsíðunnar Silk Road 

talin marka ákveðin tímamót í sölu fíkniefna í gegnum netið (Martin, 2014).Þessi ritgerð 

leitast eftir því að veita innsýn í þróun fíkniefnasölu á netinu. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi spurningum: 

1. Hver er þróun fíkniefnasölu á netinu? 

2. Hver er vettvangur fíkniefnasölu eins og hún tíðkast á Íslandi í dag?  

a. Eru samfélagsmiðlar notaðir í bland við götusölu?  

b. Á sala fíkniefna sér alfarið stað í gegnum netið?  

Í kafla tvö verður farið yfir þau grundvallaratriði og skilgreiningar sem fylgja 

netinu. Án útskýringar á uppbyggingu netsins er ómögulegt að skilja hvernig 

fíkniefnasala á netinu og í gegnum djúpvefinn fer fram. Kafli þrjú fjallar um afbrotafræði 

netglæpa og kenningar þeim tengdum. Leitast er eftir að útskýra hugtakið netglæp ásamt 

því að útskýra af hverju einstaklingar velja að fremja afbrot í gegnum netið. Í kafla fjögur 

verður fjallað um lögleg og ólögleg fíkniefni, fíkniefni á Íslandi og viðhorf samfélagsins 

til þeirra. Fíkniefnasala fyrir og eftir tilkomu netsins er viðfangsefni kafla fimm. Þá er 

fjallað um það sem telja má aðal upphaf fíkniefnasölu á netinu, nánar tiltekið vefsíðuna 

Silk Road. Skoðað er hvernig vefurinn virkaði, hvernig sala fíkniefna fór fram, af hverju 

einstaklingar völdu vefinn og hvað gerist við lokun vefsins. Sjötti kafli fjallar um 

samfélagsmiðla. Þá er skoðað hvernig sala fíkniefna fer fram á miðlunum og af hverju 

einstaklingar velja þá leið. Facebook, Instagram, Snapchat og Telegram eru miðlarnir sem 

urðu fyrir valinu. Kafli sjö og átta eru umræðu og niðurstöðu kaflar. Fyrstu fjórir kaflar 

ritgerðarinnar fjalla einungis um efnið út frá heimildum. Í kafla fimm til níu er fjallað um 

viðfangsefni ritgerðarinnar út frá heimildum, eigin gagnaöflun rannsakanda, myndum, 

skjáskotum og viðmælendum. Í þeim köflum má finna tilvísanir sem annað hvort styðja 

heimildir eða vísa þeim á bug. Í kafla tíu er að finna þrjá spurningalista sem notaðir voru 

í eigin gagnaöflun rannsakanda. Spurningalistarnir þrír eru mismunandi eftir 

viðmælendum.  

Hlutfall nettengdra heimila á Íslandi er eitt það stærsta í Evrópu (Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Fíkniefni eru tiltölulega ný í okkar heimshluta 

og er óttinn við fíkniefni talinn vera meiri hér á landi en víða annars staðar (Helgi 
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Gunnlaugsson, 2018). Viðbrögð og sjónarmið samfélagsins gagnvart fíkniefnum eru ólík 

og eru fíkniefnabrot jafnan skilgreind sem afbrot án fórnarlambs (Helgi Gunnlaugsson, 

2018). Ólöglegi fíkniefnamarkaðurinn Silk Road, eins og áður hefur verið nefnt, er talinn 

marka ákveðin tímamót hvað varðar sölu fíkniefna á netinu (Martin, 2014). Fyrir tíma 

Silk Road var aðeins ein leið fyrir einstaklinga að útvega sér fíkniefni. Þá tíðkaðist 

götusala, sem má lýsa með hugtakinu ,,maður þekkir mann” (Aldridge og Décary-Hétu, 

2016). Silk Road, sem kom fram árið 2011, gaf fíkniefnasölu nýja merkingu (Sui, 

Caverlee og Rudesill, 2015). Einstaklingar voru nafnlausir í gegnum djúpvefinn og erfitt 

var að rekja söluna (DrugAbuse, e.d.). Vefurinn var einn stærsti og þróaðasti ólöglegi 

fíkniefnamarkaður sem fram hefur komið á netinu síðustu ár. Við lokun vefsins, árið 

2013, náði vefurinn athygli umheimsins með þeim afleiðingum að fíkniefnasala færðist í 

auknum mæli yfir á samfélagsmiðla (Martin, 2014). Fíkniefnamarkaðurinn hér á landi 

sem og erlendis hefur tekið gríðarlegum breytingum síðustu ár (Fader, 2018). 

Ólögleg hegðun í gegnum samfélagsmiðla verður í síauknum mæli meira áberandi 

og eru samfélagsmiðlar taldir vera hin nýja götumenning fíkniefna (Stalans og Finn, 

2016). Talið er að búið sé að normalísera (e. normalise) fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum 

(Scottsdale Recovery Center, 2018). Tækifæri til kaups á fíkniefnum eru með aukinni 

notkun samfélagsmiðla sífellt til staðar og hefur framboð fíkniefna vaxið í kjölfar aukins 

aðgengis að netinu (Stalans og Finn, 2016). Neysla fíkniefna er hluti af 

skemmtanamenningu yngri kynslóða (Rósa Margrét Tryggvadóttir, 2019) og 

einstaklingar eru taldir vera lykilinn að fíkniefnasölu eins og við þekkjum hana í dag 

(Mounteney, Bo og Oteo, 2016). Þá hefur verið talið að einni af hverjum fimm mínútum, 

sem einstaklingur eyðir á netinu, sé eytt á samfélagsmiðlinum Facebook (Kessel og 

Mozur, 2017).  

Upphaflega átti þessi ritgerð aðeins að fjalla um þróun fíkniefnasölu á djúpvefnum 

Silk Road og samfélagsmiðlinum Facebook. Facebook hefur hlotið mikla gagnrýni fyrir 

að mistakast að vernda gögn notenda og er ályktun mín sú að Facebook sé hverfandi 

samfélagsmiðill í sölu fíkniefna á netinu. Sala fíkniefna er talin fara fram á milli 

einstaklinga sem þekkjast vel, ekki á milli ókunnugra. Má áætla út frá því að nýir 

dulkóðaðir miðlar hafi tekið við af Facebook þegar kemur að sölu fíkniefna á netinu 

(Moyle, Childs, Coomber og Barratt, 2019). Ákveðið var að ritgerðin skyldi fjalla um 

fíkniefnasölu á fleiri en einum samfélagsmiðli. Þá hafa vinsældir samfélagsmiðilsins 

Snapchat aukist og virðist sem tákn, broskarlar (e. emojis) og áhrifavaldar séu notaðir til 

að koma fíkniefnum á framfæri (Auður Albertsdóttir, 2015; Benson, 2017). Talið er að 
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samfélagsmiðilinn Instagram sé notaður til að auglýsa fíkniefni með ákveðnum 

leitarorðum (Instagram, e.d.) og er spjallforritið Telegram einn stærsti og helsti 

vettvangur fíkniefnasölu hér á landi. Forritið býður notendum sínum meðal annars upp á 

nafnleysi (Óðinn Svan Óðinsson, 2018). Snapchat og Telegram eiga það sameiginlegt að 

auðvelt er að eyða samskiptaslóðinni jafnóðum.  
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2. Internetið 

Internetið er alheimskerfi tölvu- og netkerfa sem gerir stafrænum upplýsingum kleift að 

ferðast á milli netþjóna (Sample, 2018). Skilgreining á orðinu internet er samkvæmt 

íslenskri orðabók: ,,umfangsmikið tölvunet þar sem milljónir tölva um víða veröld eru 

tengdar” (Snara, e.d.). Netið kom fyrst fram í kringum 1950 og fer daglegt líf einstaklinga 

í sífellt meira mæli fram á netinu, hvort sem það er til að panta mat eða borga reikninga 

(Jaishankar, 2018). Netið er ekki aðeins tæknilegt fyrirbæri heldur endurspeglar nýjan 

lífsmáta samfélagsins í heild sinni (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2001). 

Tilkoma netsins hefur haft í för með sér að nýjar áherslur hafa orðið til í 

samfélaginu og viðskiptalífinu. Þjóðfélagsreksturinn hefur aðlagast nýju og breyttu 

fyrirkomulagi með tilkomu rafrænna viðskipta (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2001). 

Markaðssetning fyrirtækja, bankakerfa og samfélagsmiðla hefur gjörbreyst og hafa 

lifnaðarhættir í samfélaginu í heild sinni orðið fyrir áhrifum netsins. Netið hefur umbreytt 

sjónarhorni einstaklinga á heiminn og hafa samskipti einstaklinga færst að miklum hluta 

til yfir á netið (Jaishankar, 2018).  

Netið er ekki aðeins öflugt samskiptatæki sem gerir einstaklingum kleift að 

tengjast á heimsvísu heldur hefur það búið til umhverfi sem auðveldar einstaklingum að 

fremja ákveðna tegund afbrota (Monk, Mitchell, Frank, og Davies, 2018). Tilkoma 

netsins hefur aukið aðgengi einstaklinga að alþjóðlegum mörkuðum tengdum fíkniefnum. 

Kaupendur geta nálgast fíkniefni og aðrar ólöglegar vörur í gegnum netið, þvert á 

landamæri en því fylgir bæði aukin áhætta og í mörgum tilvikum lengri biðtími eftir 

vörunni (Norbutas, 2018).  

Hlutfall nettengdra heimila á Íslandi er eitt það stærsta í Evrópu (Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Talið er að um 98% Íslendinga séu nettengdir 

en svipað hlutfall er að finna á Norðurlöndunum (Sample, 2018). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands voru rúmlega 97% Íslendinga reglulegir notendur netsins árið 2014, var það hæsta 

hlutfall sem mældist innan Evrópu en meðaltal reglulegra notenda mældist þá um 75% 

(Hagstofa Íslands, 2015).  

 

2.1. Uppbygging netsins 

Líkja má netinu við ísjaka, en talið er að um fjögur prósent ísjakans séu sjáanleg en um 

96% ísjakans sé undir yfirborði sjávar (Barnwal, 2018). Uppbyggingu netsins má skipta 

í þrjá vefi: Yfirborðsvefinn (e. surface web), djúpvefinn (e. deep web) og myrkravefinn 

(e. dark web) (Bellaby, 2018). 
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Á yfirborðsvefnum má finna um fjögur prósent vefsíðna en meirihluti notenda 

notar þennan hluta vefsins. Yfirborðsvefurinn er opinn vefur (Monk o.fl., 2018) þar sem 

finna má vefsíður sem allir notendur netsins geta tengst. Hér má nefna leitarvél á borð við 

Google og þær vefsíður sem einstaklingar nota daglega, s.s. fréttavefi og afþreyingarsíður 

(Sui o.fl., 2015). Vefurinn er í raun ótakmarkaður brunnur upplýsinga (Þórður Víkingur 

Friðgeirsson, 2001).  

Djúpvefurinn er sá hluti netsins sem ekki er hægt að nálgast með leitarvélum á 

borð við Google og er ekki sjáanlegur venjulegum notendum netsins. Þar er að finna síður 

þar sem notendanafns og lykilorðs er krafist, líkt og vefsíður heimabanka. Einnig er hér 

að finna gagnageymslu þar sem notendur geyma sem dæmi persónuleg skjöl. Þessi hluti 

netsins er talinn vera um fimmhundruð sinnum stærri en yfirborðsvefurinn og nemur 

djúpvefurinn um 96% af netinu (Bellaby, 2018; Barnwal, 2018).  

Myrkravefurinn er hluti af djúpvefnum og er sá hluti netsins sem aðeins er hægt 

að nálgast með dulkóðun. Með dulkóðun eru einstaklingar nafnlausir á vefnum (Bellaby, 

2018). Nafnleynd á netinu hefur ákveðið aðdráttarafl fyrir afbrotamenn, sem auðveldar 

kaupendum og seljendum fíkniefna að eiga í beinum samskiptum án þess að eiga það í 

hættu að upp um afbrotið komist. Erfitt er þó að áætla hve stórt umfang fíkniefnasölu á 

netinu er í gegnum myrkravefinn (Ríkislögreglustjórinn, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Uppbygging netsins (What is the difference between the Deep web, Darknet, 

and Dark Web, 2017). 

 

Eitt þekktasta dulkóðunarforritið er hugbúnaðurinn Tor (e. the onion router) sem 

auðvelt er að nálgast í gegnum netið. Internetsamskipti eru þá flutt á milli mismunandi 

staðsetningarpunkta víðsvegar um heiminn og er samskiptaslóðinni eytt jafnóðum. Með 

þessum hætti nær einstaklingur að halda leynd á bæði staðsetningu og nafni. IP talan (e. 

internet protocol address) sem er heimilisfang tölva og netbúnaðar á netinu, er þá 
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dulkóðað í gegnum hugbúnaðinn. Þetta kemur í veg fyrir að hægt sé að rekja slóðir og 

upphafsstað afbrotamannsins auk þess sem afbrotamenn eru nafnlausir. Notendur miðla 

þá gögnum sín á milli án þess að eiga í hættu á því að samskipti þeirra séu rakin (Bellaby, 

2018). 

Á djúpvefnum er yfirleitt stuðst við rafmynt sem kallast Bitcoin. Bitcoin er 

nafnlaus líkt og djúpvefurinn, sem auðveldar kaup á ólöglegum vörum líkt og fíkniefnum 

(Selena, 2018). Bitcoin kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2009 og var megin tilgangur 

gjaldmiðilsins að búa til rafrænt peningakerfi sem væri laust við miðlæga stjórnun. Þá er 

valdi og stýringu yfir gjaldmiðlinum dreift. Verð á Bitcoin fer eftir því hvað einstaklingar 

eru tilbúnir til að borga fyrir gjaldmiðilinn og má líkja Bitcoin við hlutabréf í fyrirtækjum. 

Bitcoin tengir saman kaupendur og seljendur með dulkóðuðum lyklum sem gerir það að 

verkum að nöfn og kennitölur notanda eru dulkóðaðar. Bitcoin er ekki aðeins notað í þeim 

tilgangi að stunda ólögleg viðskipti heldur er notkun Bitcoin víðtæk (Eva Björk 

Jóhannesdóttir, 2018). 

 

2.2. Svartur markaður 

Markaðir á djúpvefnum (e. cryptomarket) eru skilgreindir sem vefsvæði sem nota 

háþróaða dulkóðun til að verja nafnleynd notanda. Hugtakið cryptomarket, gjarnan þekkt 

sem svartur markaður á íslensku, hefur verið notað til að útskýra markaði á djúpvefnum 

sem selja vörur og þjónustu undir nafnleynd. Þessir markaðir þurfa þó ekki endilega að 

innihalda ólögleg viðskipti. Markaðirnir geta verið mismunandi eftir því hvaða vörur þeir 

bjóða upp á en til að markaður teljist sem cryptomarket þarf hann að innihalda eftirfarandi 

sex eiginleika: 

1. Inniheldur hugbúnað á borð við hugbúnaðinn Tor. 

2. Notkun dulkóðunar til að einstaklingur sé undir nafnleynd. 

3. Varan er póstlögð og afhendist kaupanda.     

4. Hýsing og stjórnun þriðja aðila. 

5. Miðstýrt netkerfi. 

6. Notkun rafrænna gjaldmiðla á borð við BitCoin. 

 

Út frá þessum sex eiginleikum telst Silk Road, sem fjallað verður um hér síðar, til 

markaðs á djúpvefnum. Silk Road er þó langt frá því að vera eini ólöglegi markaðurinn 

sem hægt var að finna á netinu og var því aðeins mjög lítill hluti djúpvefsins í heild sinni 

(Martin, 2014). 
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3. Afbrotafræði netglæpa 

Afbrotafræði netglæpa (e. cyber criminology) er þverfræðileg grein sem á rætur sínar að 

rekja til tölvunarfræði, sálfræði, félagsfræði og afbrotafræði. Afbrotafræði netglæpa 

rannsakar af hverju einstaklingar fremja afbrot í gegnum netið, hvernig afbrotið er framið 

og hverjar afleiðingarnar séu. Afbrotafræði netglæpa rannsakar einnig hvort afbrot sem 

eigi sér stað í gegnum netið séu gömul hefðbundin afbrot í formi nýrrar aðferðarfræði 

(Stalans og Finn, 2016).  

Netglæpir eru afbrot sem eru framin með tækni í gegnum netið, hvort sem það er 

í gegnum snjallsíma, tölvur eða sjónvörp (Stalans og Finn, 2016). Erfitt er að afmarka 

hugtakið netglæp (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016) en má hér nefna 

að hugtakið er ekki að finna í íslenskri orðabók (Snara, e.d.). Aukið aðgengi að netinu 

hefur auðveldað ákveðna tegund frávikshegðunar og afbrot þar sem erfiðara er fyrir 

stjórnvöld að viðhalda lögum og reglum á netinu. Ólögleg hegðun í einu landi getur verið 

lögleg í öðru sem gerir það að verkum að netglæpir geta átt sér stað á grundvelli 

mismunandi löggjafar og þvert á landamæri. Afbrotamenn geta þá verið staðsettir fjarri 

fórnarlambi sínu og brotið á einstaklingum víðs vegar um heiminn (Stalans og Finn, 

2016). Netið er að miklu leyti landamæralaus vettvangur og eru netafbrot samkvæmt 

rannsókn Jónasar Orra Jónassonar og Helga Gunnlaugssonar, frá árinu 2016, algengari á 

Íslandi en annars staðar á Vesturlöndum (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 

2016). Aðferðir lögreglu miða gjarnan við þjóðríkið og löggæslu innan landamæra en 

hugtakið hefur ekki enn fengið neina sérstaka skilgreiningu í lagalegum skilningi hér á 

landi (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016; Ríkislögreglustjórinn, 2016). 

Þolendur netglæpa sem og afbrotamenn eru mjög fjölbreyttur hópur einstaklinga 

en sýna rannsóknir ósamræmi hvað varðar aldur þolenda (Jónas Orri Jónasson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2016). Má áætla að hér myndist skekkja í rannsóknum út frá mismunandi 

spurningarlistum, aðferðarfræði og sjónarhornum rannsakanda.  

 

3.1. Afbrotafræði netglæpa og kenningar  

Netið kom fyrst fram í kringum 1950 og hafa margir fræðimenn gert tilraun til að tengja 

afbrotafræði netglæpa við hefðbundnar kenningar tengdar félagsfræði. Má nefna 

félagsnámskenningu Banduro (e. social learning theory) og kenninguna um 

aðstæðubundin brot (e. routine activity theory). Netglæpir teljast hins vegar ekki til 

hefðbundinna afbrota og því getur verið erfitt, en ekki ómögulegt að tengja ákveðnar 

hefðbundnar kenningar við netglæpi (Stratton, Powell og Cameron, 2017).  
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Kenningin Space transition theory sem er kennd við kenningarsmiðinn K. 

Jaishankar kom fyrst fram árið 2008. Kenningin hefur ekki fengið íslenska þýðingu. 

Fræðimenn hafa stuðst við þessa tilteknu kenningu til að útskýra hegðun einstaklinga á 

netinu. Kenningin útskýrir eðli hegðunar út frá samræmdri og ósamræmdri hegðun í hinu 

daglega lífi og á netinu. Það þýðir að hegðun einstaklinga í hinu daglega lífi er oft í 

ósamræmi við þá hegðun sem einstaklingur sýnir á netinu. Má sem dæmi nefna að það 

sem einstaklingur segir á netinu er gjarnan eitthvað sem sami einstaklingur myndi aldrei 

segja á almannafæri. Út frá kenningunni hafa einstaklingar ekki áhyggjur af því að hegðun 

þeirra í gegnum netið geti haft áhrif á daglegt líf þeirra. Einstaklingar eru þess vegna 

gjarnan taldir vera árásargjarnari, hreinskilnari og eigingjarnari í gegnum netið. 

Kenningin byggir í grunninn á sjö meginatriðum og eru þau eftirfarandi: 

1. Einstaklingar með bælda afbrotatengda hegðun hafa tilhneigingu til að 

fremja afbrot í gegnum netið sem þeir myndu annars ekki fremja vegna 

stöðu sinnar og orðspors.  

2. Sveigjanleiki í notkun persónu auðkenna og nafnleynd veita 

afbrotamönnum aukið aðgengi að afbrotum í gegnum netið.  

3. Einstaklingar sem fremja afbrot í gegnum netið eru líklegri til að 

fremja hefðbundin afbrot án aðstoðar netsins, ásamt því að 

einstaklingar sem fremja afbrot án aðstoðar netsins er líklegri til að 

fremja afbrot í gegnum netið. 

4. Fjöldi afbrotamanna á netinu ásamt uppbyggingu netsins gefur 

afbrotamönnum tækifæri til að komast undan. 

5. a) Ókunnugir einstaklingar eru líklegri til að sameinast á netinu og 

fremja afbrot. 

b) Einstaklingar sem fremja afbrot eru líklegri til að sameinast og 

fremja afbrot í gegnum netið. 

6. Einstaklingar sem búa í lokuðu samfélagi eru líklegri en einstaklingar 

sem búa í opnu samfélagi til að fremja afbrot. 

7. Átök milli laga og reglna um afbrot framin á netinu og laga og reglna 

um hefðbundin afbrot getur leitt til afbrota á netinu. 

 

Kenningin reynir að veita skýringu á því af hverju einstaklingar fremja afbrot í 

gegnum netið og þá togstreitu sem myndast getur milli samræmdar og ósamræmdar 

hegðunar í hinu daglegu lífi og netinu (Jaishankar, 2008).  
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Þrátt fyrir að netglæpir teljist ekki til hefðbundinna afbrota er erfitt að áætla að 

hægt sé að útskýra netglæpi með aðeins einni kenningu. Fræðimenn hafa stuðst við 

hefðbundnar kenningar til að útskýra netglæpi og samkvæmt kenningunni um 

aðstæðubundin brot (e. routine activity theory) getur félagsleg hegðun haft áhrif á líkurnar 

á því að einstaklingur verði fyrir afbroti. Hafa fræðimenn í auknum mæli stuðst við þessa 

kenningu til að útskýra þolendur netglæpa (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 

2016). Kenningin leggur áherslu á einkenni afbrotsins frekar en einkenni þess sem brýtur 

af sér. Kenningin hefur verið notuð til að spá fyrir um það hvort einstaklingur komi til 

með að verða fyrir netglæp og hvort einstaklingur komi til með að verða fyrir afbroti í 

gegnum netið. Byggir kenningin á þremur megin þáttum og eru þættirnir eftirfarandi: 

1. Viljugur gerandi sem er tilbúinn til að fremja afbrot. 

2. Fórnarlamb. 

3. Tækifæri á broti og fjarvera verjanda.  

 

Þessir þrír þættir þurfa að haldast í hendur til að netglæpur geti átt sér stað. Gerandi 

þarf að vera tilbúinn til að fremja afbrot, hafa ákveðið skotmark og tækifæri til að fremja 

afbrot. Dulkóðun er dæmi um fjarveru verjanda sem getur hindrar að upp um brotið 

komist. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heimsvísu hafa sýnt fram á að hegðun 

einstaklinga á netinu getur haft áhrif á það hvort einstaklingar verði þolendur afbrota á 

netinu eða ekki. Hafa sömu rannsóknir sýnt fram á að þeir sem nota netið mikið eru 

líklegri en aðrir til að verða fyrir afbroti (Kigerl, 2012; Vold, Bernard og Snipes, 1998).  
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4. Fíkniefni 

Fíkniefni komu fyrst fram á sjónarsviðið hér á landi árið 1970 og er óttinn við fíkniefni 

talinn vera meiri hér á landi en víða annars staðar. Fíkniefni eru þá tiltölulega ný í okkar 

heimshluta en íslensk stjórnvöld brugðust hart við notkun fíkniefna þegar þau komu fyrst 

fram á sjónarsviðið (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Lög um ávana- og fíkniefni tóku gildi 

árið 1974 en lögin hafa lítið breyst síðan þá (Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974). 

Skilgreining á orðinu fíkniefni er samkvæmt íslenskri orðabók: ,,deyfandi eða örvandi lyf 

sem veldur fíkn og getur orðið vanabindandi” (Snara, e.d.). Orðið fíkniefnanotkun er hins 

vegar ekki til í íslenskri orðabók en samkvæmt kenningarsmiðnum Erich Goode er 

hugtakið útskýrt sem notkun ólöglegra efna sem leitt geta til óeðlilegrar hegðunar á borð 

við afbrotahegðun (Goode, 2011).  

 

4.1. Lögleg og ólögleg fíkniefni 

Fíkniefnum má í grunninn skipta í tvo hópa, lögleg vímuefni og ólögleg vímuefni. Til 

löglegra vímuefna teljast áfengi og tóbak en til ólöglegra vímuefna teljast öll önnur 

fíkniefni (Stjórnarráðið, e.d), þar á meðal örvandi lyf, róandi lyf og ofskynjunarlyf. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að því ólöglegra sem einstaklingar telja að efnið sé, 

því ólíklegra er að einstaklingar sem eru að prófa efnið í fyrsta skipti, prófi efnið aftur. 

Því löglegra sem einstaklingar telja að efnið sé og því auðveldara sem er að verða sér út 

um það, t.d. kannabisreykingar, því líklegra er að einstaklingar sem eru að prófa efnið í 

fyrsta skipti, geri það aftur (Goode, 2016). 

Eitt vinsælasta ólöglega fíkniefnið í heiminum í dag er talið vera marijúana, sem 

er framleitt út plöntunni kannabis. Bandarískar rannsóknir hafa sýnt fram á að neysla 

ólöglegra fíkniefna á borð við kannabisefni er aðallega bundin við yngri aldurshópa og 

eru efnin þá notuð í sama tilgangi og áfengi, þ.e. til að komast í vímu (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Hér á landi er aðal vandi vegna neyslu kannabisefna sá að stór hluti 

yngri aldurshópa sem notar efnið, notar það daglega sem eykur líkurnar á því að 

einstaklingar leiðist út í harðari vímuefnaneyslu (SÁÁ, e.d.). 

Margar kenningar um neyslu ólöglegra fíkniefna hafa verið settar fram en 

samkvæmt kenningu Erich Goode má skipta neyslunni í tvo hópa. Stærri hópurinn 

einkennist af tilrauna- og félagsneyslu. Hér eru ýmis efni prófuð, neyslan er tímabundin 

og er tilgangur neyslunnar að komast í vímu. Þessum hóp fylgir oft ákveðin tíska og eru 

ástæður hennar oftar en ekki forvitni eða jafningaþrýstingur. Hinn hópurinn felur í sér 

töluvert meiri vanda. Neysla sem byrjar sem forvitni verður að fíkn en hér lendir aðeins 
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minnihluti þeirra sem prófa efnin. Þessi hópur er sá hluti sem situr eftir í neyslunni og 

hafa erlendar rannsóknir sýnt að þeir sem verða verst úti eigi við persónuleg eða félagsleg 

vandamál að stríða (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Ásamt kenningu Goode hafa verið settar 

fram ýmsar félagssálfræðilegar kenningar (e. Social Psychological Theory). 

Kenningarnar fjalla um þá fjölmörgu sálfræðilegu og félagslegu þætti sem hafa áhrif á 

það hvort einstaklingur ákveði að neyta fíkniefna (Sussman og Ames, 2001). 

 

4.2. Fíkniefni á Íslandi  

Notkun ólöglegra fíkniefna og samfélagsleg vandamál þeim tengd eru talin hafa farið 

stigvaxandi síðustu ár og hefur vandinn verið mikið rannsakaður hér á landi. Íslendingar 

líta alvarlegum augum á notkun fíkniefna, brot þeim tengd og eru áhyggjurnar taldar vera 

útbreiddar. Umfang neyslu fíkniefna er talið hafa aukist hér á landi en er á sama tíma talin 

vera með svipuðum hætti og annarsstaðar á Vesturlöndum. Þá mældist kannabisneysla 

meiri hér á landi en annarsstaðar á Norðurlöndunum, að Danmörk undanskilinni, 

samkvæmt niðurstöðu ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs) frá árinu 1995. Er útbreiðsla fíkniefna hér á landi, líkt og annarsstaðar á 

Norðurlöndunum undir meðaltali annarra Evrópuþjóða. Mæling frá árinu 2011 sýnir að 

neysla kannabisefna hjá ungmennum var að meðaltali um 17% í Evrópu á móti 10% hér 

á landi (Helgi Gunnlaugsson, 2013). 

Þróun fíkniefnaneyslu hér á landi er nýleg og hefur mikil aukning átt sér stað 

síðustu ár. Viðhorfsmælingar hér á landi sýna meðal annars fram á að Íslendingar líta á 

neyslu fíkniefna og afbrot þeim tengd sem alvarlegt vandamál og er neysla fíkniefna talin 

vera rót afbrotavandans hér á landi (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Útbreiðsla fíkniefna hér 

á landi er talin vera umfangsmikil og hefur fíkniefnamarkaðurinn breyst og þróast í kjölfar 

tæknivæðingar. Þá er sala fíkniefna talin vera að færast alfarið yfir á netið og er neysla 

fíkniefna hluti af skemmtanamenningu yngri kynslóða í dag (Rósa Margrét 

Tryggvadóttir, 2019). Talið er að framboð og eftirspurn fíkniefna hafi áhrif á verðlag 

efnanna en verð á flestum neysluskömmtum hér á landi hefur lækkað að raunvirði. Út frá 

þessu má áætla að framboð fíkniefna hafi aukist síðustu ár þar sem verð hefur ekki 

hækkað í samræmi við vísitölu neysluverðs (Baldur Guðmundsson, 2019). 

Borið hefur á lögleiðingu og afglæpun (e. decriminalization) fíkniefna í Vestur-

Evrópu þar sem kannabisneysla til eigin nota hefur verið gerð refsilaus eða verið 

afglæpavædd. Líkt og með breyttum áherslum réttarvörslukerfisins kemur lögleiðing 

fíkniefna þó ekki til með að leysa vandamálið sem Íslendingar standa frammi fyrir (Helgi 
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Gunnlaugsson, 2018). Lögreglan á Norðurlandi telur að hinir almennu borgarar séu 

blindir á að heimur fíkniefna sé til. Fíkniefnaheimurinn sé mun stærri en einstaklingar 

halda (Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019). Þetta staðfestir 

viðmælandi ritgerðarinnar sem segir einstaklinga glórulausa á það hve stór og grófur 

fíkniefnamarkaðurinn raunverulega sé (Nafnlaus viðmælandi, munnleg heimild, 13. apríl 

2019). Aðgengi að fíkniefnum hefur aukist síðustu ár en aukið markaðsfrelsi og 

lögleiðing fíkniefna gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir samfélagið í heild sinni (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). 

 

4.3. Viðbrögð samfélagsins  

Samkvæmt ríkislögreglustjóra hefur fjöldi fíkniefnabrota farið stigvaxandi síðustu ár og 

er hlutfall innflutnings, sölu og dreifing á fíkniefnum hæst árið 2014 (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Velta má fyrir sér hvort rekja megi þessa niðurstöðu til lokunar á 

djúpvefnum Silk Road í lok ársins 2013. Var Silk Road talinn marka ákveðin tímamót í 

sölu fíkniefna á netinu (Martin, 2014). Til viðbótar við fjölda fíkniefnabrota hefur fjöldi 

fanga sem sitja inni vegna fíkniefnabrota hér á landi aukist síðustu ár. Aukning á fjölda 

fanga gefur þó ekki endilega til kynna að um aukningu fíkniefna hér á landi sé að ræða, 

heldur getur verið að um áherslubreytingar innan löggæslunnar sé að ræða. Samkvæmt 

stefnu Evrópusambandsins og Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar er frjáls markaður eitt af 

grundvallaratriði stefnunnar. Stefnan hefur hins vegar ekki náð inn á svið ólöglegra 

fíkniefna (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Viðbrögð og sjónarmið samfélagsins gagnvart fíkniefnum eru ólík og deilt hefur 

verið um hvort stefnumótun varðandi vímuefnamál eigi að hafa skaðaminnkandi áhrif (e. 

harm reduction) eða hamlandi áhrif (e. restrictive). Hamlandi stefna snýr að hörðum 

refsingum innan réttarvörslukerfisins og teljast refsingarnar gjarnan vera á mörkum þess 

að brjóta á friðhelgi einstaklinga. Þrátt fyrir breyttar áherslur réttarkerfisins virðist þó ekki 

vera að draga úr útbreiðslu fíkniefna. Skaðaminnkandi stefna snýr hins vegar að 

heilbrigðiskerfinu þar sem megináherslan er að draga úr þeim skaða sem getur hlotist af 

neyslu fíkniefna. Stefnan stuðlar að því að fíklar geti neytt fíkniefni á öruggan hátt ásamt 

því að langtímamarkmið stefnunnar er að draga úr kostnaði samfélagsins. Hér er fíklum 

meðal annars boðið upp á hreinar nálar og neyslurými fyrir fíkla. Hvor stefnumótunin 

henti betur hefur verið álitamál og telja gagnrýnendur að með skaðaminnkandi stefnu séu 

stjórnvöld að gefast upp. Telja einhverjir að stríðið gegn fíkniefnum sé tapað og eðlilegast 
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væri ef þjóðin myndi játa sig sigraða og myndi takast á við vandann með nýjum hætti og 

jafnvel nýrri stefnumótun (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Fíkniefnabrot eru jafnan skilgreind sem brot án fórnarlambs (e. victimless crime) 

þar sem hvorki seljendur né kaupendur kæri brotið til lögreglu. Fjölgun fíkniefnabrota 

þarf ekki endilega að endurspegla aukna neyslu fíkniefna í samfélaginu heldur getur 

niðurstaðan verið til marks um breyttar áherslur réttarvörslukerfisins og breytta sýn 

samfélagsins á afbrot sem framin eru undir áhrifum áfengis- og vímuefna (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Þrátt fyrir aukið aðgengi að netinu er áhugavert hversu fá kærumál 

koma inn á borð til lögreglu. Má vera að viðhorf einstaklinga hafi áhrif, margir álíta að 

lögreglan geti ekkert gert, aðrir skammast sín og sumir þolendur átta sig ekki á því að 

brotið hafi verið á þeim (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). 

  



Þróun fíkniefnasölu á netinu  
	

	 	 15 

5. Fíkniefnasala fyrir og eftir tilkomu Silk Road 

Fíkniefnasala fyrir tilkomu Silk Road er talin hafa verið opin þar sem seljandinn seldi 

bæði til kaupenda sem hann þekkti og kaupenda sem hann þekkti ekki. Hér er verið að 

tala um götusölu fíkniefna (Aldridge og Décary-Hétu, 2016). Götusala fíkniefna eins og 

hún tíðkaðist hér áður fyrr, er að einhverju leyti að eiga sér stað í samfélaginu eins og við 

þekkjum það í dag. Aukin notkun farsíma og tækniþróun samfélagsins hefur haft í för 

með sér að aðgengi að fíkniefnum hefur aukist. Aukin farsímanotkun varð til þess að 

fíkniefnamarkaðurinn varð lokaðri en áður (Moyle o.fl., 2019). Samkvæmt lögreglunni á 

Norðurlandi ásamt viðmælendum ritgerðarinnar hefur fyrirkomulag fíkniefnasölu á 

Akureyri verið með svipuðu móti síðustu 10-15 ár. Þá hafa samskipti milli einstaklinga 

breyst síðustu áratugi en hér áður fyrr studdist fólk við notkun síma, sendu skilaboð eða 

hringdu sín á milli. Með tilkomu samfélagsmiðla færðust samskiptin yfir á miðlana en 

sala fíkniefna er talin hafa farið fram á svipaðan hátt. Kaupandi heyrði þá í einstakling 

sem gat útvegað efnin, kaupandi og seljandi mæltu sér mót og efnin voru afhent, líkt og 

tíðkast í dag. Má áætla að götusala á höfuðborgarsvæðinu hafi lítið breyst fyrir og eftir 

tilkomu Silk Road. Sala fíkniefna fari eins fram á Akureyri, vettvangur sé þó lokaðri 

(Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019; Nafnlaus viðmælandi, 

munnleg heimild, 13. apríl 2019). 

Fíkniefnasala á götunni eins og hún fór fram á síðasta áratugi síðustu aldar, er lýst 

sem fyrirvinnu seljandans. Karlmennskuhugmyndir voru þá ríkjandi og voru seljendur 

fíkniefna taldir vera harðir af sér og var ákveðin virðing fyrir seljendum. Áfengi og 

fíkniefni voru ekki aðeins söluvara seljanda heldur einnig hluti af lífsstíl hans. 

Rannsakendur telja að fíkniefnamarkaðurinn hafi tekið gríðarlega beygju með tilkomu 

aukinnar löggæslu ásamt því að fangelsisdómar fyrir fíkniefnabrot hafa lengst. Einnig er 

talið að fíkniefnasala á götunni í dag sé ekki jafn arðbær og áður fyrr (Fader, 2018). Á 

þessum tíma má tala um hugtakið ,,maður þekkir mann” þar sem seljendur seldu aðeins 

þeim kaupendum sem þeir þekktu en einnig þriðja aðila sem talinn var vera traustsins 

verður. Þetta staðfestir viðmælandi ritgerðarinnar sem keypti fíkniefni fyrir tíma netsins. 

 

Á þessum tíma, fyrir tíma netsins var bara ein leið til að kaupa efnin, þú 
þurftir að þekkja einhvern. Munurinn á sölunni eins og hún var á sínum 
tíma og því hvernig hún er á netinu í dag er sá að áður fyrr hafði 
einstaklingur þrjú símanúmer en í dag hafa einstaklingar aðgang að yfir 
200 síðum í gegnum samfélagsmiðla (Nafnlaus viðmælandi, munnleg 
heimild, 13. apríl 2019). 
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Einstaklingar þurftu að hittast bæði til að greiða fyrir vöruna og fá hana afhenta 

og talið er að meira hafi verið um ofbeldi tengt sölu fíkniefna fyrir tíma Silk Road 

(Aldridge og Décary-Hétu, 2016). Samkeppni á milli einstaklinga og fjarlægð seljenda 

frá kaupendum gerði það að verkum að fyrir tíma Silk Road var erfitt fyrir marga 

einstaklinga að útvega sér fíkniefni og jafnvel ómögulegt (Barratt, Lenton, Maddox og 

Allen, 2016). Viðmælandi styður niðurstöðu ofangreindrar heimildar: 

 

Markaðurinn var lokaður og ég var í raun vondi félagsskapurinn. Þetta var 
eins og banka upp á hjá vinum og spyrja hvort þeir vildu koma að leika 
við sig. Þú fórst í partý og þurftir að greina hver væri líklegur til þess að 
vera með eða selja fíkniefni. Þú varðst að kynnast fólki, hanga með þeim 
og þekkja fólk. Þú þurftir jafnvel að djamma með þeim nokkra daga í röð 
til að fá þau forréttindi að fá símanúmer til að redda fíkniefnunum 
(Nafnlaus viðmælandi, munnleg heimild, 13. apríl 2019). 

 

Fyrir tíma Silk Road var talið að fíkniefnasala væri skipulögð glæpastarfsemi sem 

gjarnan væri í tengslum við skipulögð glæpasamtök. Rannsóknir verkefnahópsins 

EMCDDA (e. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), sem er hluti 

af Evrópusambandinu, sýna að með auknu aðgengi að netinu hafi starfsemin breyst á þann 

hátt að einstaklingar eru taldir vera lykilinn að fíkniefnasölu eins og við þekkjum hana í 

dag (Mounteney o.fl., 2016).  

  

5.1. Silk Road 

Silk Road, áður fyrr nafnlaus vefur, þar sem auðvelt var að verða sér út um ólögleg 

fíkniefni, er talinn marka upphaf fíkniefnasölu á netinu. Er vefurinn einnig talinn hafa 

vera einn stærsti, flóknasti og þróaðasti ólöglegi fíkniefnavefurinn sem fram hefur komið 

á netinu síðustu ár. Vefurinn kom fyrst fram í febrúar árið 2011 og varð fljótt einn 

vinsælasti og stærsti fíkniefnamarkaður heimsins á sínum tíma. Silk Road er talinn marka 

upphaf að sölu fíkniefna á netinu og telst til hefðbundinna afbrota í formi nýrrar 

aðferðarfræði (Martin, 2014). Silk Road var staðsettur á djúpvefnum og var Ross William 

Ulbricht upphafsmaður vefsins. Var hann lengi þekktur sem ‘Dread Pirate Roberts’. Talið 

er að Ulbricht hafi gefið fíkniefnasölu á djúpvefnum nýja merkingu í samfélaginu eins og 

við þekkjum það í dag, með sífelldri aukningu fíkniefnasölu í gegnum netið og djúpvefinn 

(Sui o.fl., 2015).  
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Áætla má að sala fíkniefna hafi verið komin fram á netið fyrir tíma Silk Road. 

Samkvæmt nýlegri rannsókn er talið að vefsíður sem seldu fíkniefni á netinu hafi komið 

fram í kringum aldamótin 2000. Efnin voru send með pósti til kaupanda og fór greiðslan 

fram í gegnum vefsíðuna sjálfa. Kaupin voru því ekki á djúpvefnum né dulkóðuð (Moyle, 

o.fl., 2019). Silk Road er hins vegar talinn hafa náð athygli heimsins þegar flett var ofan 

af vefnum árið 2013 og í framhaldi hafi sala fíkniefna aukist til muna í gegnum netið 

(Buskirk o.fl., 2014; Sui o.fl., 2015). Einnig má áætla að lokun vefsins og sú umfjöllun 

sem vefurinn fékk í kjölfar lokunar hafi haft þær afleiðingar að ólögleg fíkniefnasala 

færðist í auknum mæli yfir á netið og samfélagsmiðla (Martin, 2014).  

 

5.2. Hvernig virkaði Silk Road? 

Silk Road vefnum hefur gjarnan verið líkt við söluvefinn Ebay. Notendur gátu þá leitað 

og borið saman vörur. Í tilviki Silk Road, borið saman fíkniefni og aðrar ólöglegar vörur 

(Aldridgé og Décary-Hétu, 2016). Talið er að vefurinn hafi verið með yfir 24.000 

mismunandi fíkniefni til sölu en í skilmálum Silk Road kom fram að svik væru ekki vel 

liðin ásamt því að öryggi notenda var haft í hávegum. Þá skiptust notendur meðal annars 

á ráðleggingum um fíkniefni og með hjálp endurgjafa gat notandi fengið upplýsingar um 

innihald og styrkleika efnisins. 

Vefurinn var aðeins aðgengilegur í gegnum háþróaða stafræna dulkóðun í gegnum 

djúpvefinn. IP talan er þá dulkóðuð í gegnum hugbúnaðinn TOR (e. The Onion Router) 

þar sem netsamskiptin eru flutt á milli mismunandi netþjóna og samskiptaslóðinni er eytt 

jafnóðum. Vefurinn var notendum að kostnaðarlausu (Hout og Bingham, 2012). Líkt og 

áður hefur verið nefnt má líkja Silk Road vefnum við söluvefinn Ebay. Endurgjöf 

viðskiptavina skipti því miklu máli og var Silk Road mjög annt um gæði fíkniefnanna 

(Martin, 2014). Endurgjöf viðskiptavinanna beindist einkum að hreinleika vörunnar, hve 

hratt varan var afhent og hversu öruggt væri að kaupa vöruna frá viðkomandi seljenda. 

Endurgjöfin gerði markaðinn aðlaðandi fyrir nýja viðskiptavini þar sem athugasemdir 

gáfu til kynna hversu öruggt væri að kaupa vöruna frá þessum tiltekna seljanda (Aldridge, 

Stevens og Barrat, 2017). Auðvelt var fyrir notendur Silk Road að bera saman vörur frá 

mismunandi söluaðilum. Greitt var fyrir vöruna með BitCoin sem er rafrænn, dulkóðaður 

gjaldmiðill. Notendur Silk Road þurftu því aldrei að sanna auðkenni sitt og þurftu ekki 

að vera staðsettir á sama landfræðilega svæði. Talið er að ávinningur fíkniefnasölu á 

netinu sé að fjarlægð á milli kaupenda og seljanda hafi komið í veg fyrir ofbeldi og svik 

(Martin, 2014). 
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Samkvæmt Alríkislögreglunni voru notendur Silk Road í kringum 150.000 og 

seljendur um 4000 talsins. Notendur vefsins voru staðsettir um allan heim en meirihluti 

þeirra var staðsettur í Bandaríkjunum (Lacson og Jones, 2016). Á Silk Road vefnum var 

ekki aðeins hægt að kaupa ólögleg fíkniefni heldur myndaðist ákveðið samfélag á netinu 

ásamt umræðuhópum sem ræddu opinskátt um fíkniefnanotkun (Barratt o.fl., 2016). Fyrir 

tíma Silk Road var talið að fíkniefnasala væri skipulögð glæpastarfsemi sem gjarnan væri 

í tengslum við skipulögð glæpasamtök. Rannsóknir innan Evrópu sýna að með auknu 

aðgengi að netinu hafi starfsemin breyst á þann hátt að einstaklingar eru taldir vera 

lykilinn að fíkniefnasölu eins og við þekkjum hana í dag (Mounteney o.fl., 2016). 

 

5.3. Af hverju Silk Road?  

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu um 

kaup á fíkniefnum í gegnum vefsíðuna Silk Road sýna að notendur síðunnar hafa bæði 

jákvæða og neikvæða hluti um kaupin að segja. Til að byrja með virtust möguleikarnir 

vera endalausir hvað varðaði bæði val og hreinleika fíkniefnanna. Notendur lýstu meðal 

annars hversu auðveld kaupin voru og hve hentugt var að geta verslað fíkniefni í gegnum 

netið (Barratt, Ferris og Winstock, 2013). Samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi eru 

fíkniefnakaup sem eiga sér stað í dag, í gegnum djúpvefinn ódýrari og að mörgu leyti 

öruggari þar sem ekki er búið að þynna efnin út. Minnihluti neytenda kaupa fíkniefni í 

gegnum djúpvefinn hér á landi, þar sem aðgengi að netinu og samfélagsmiðlum hefur 

aukist (Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019). 

 

Ég prófaði einu sinni að kaupa af Silk Road. Ég valdi efni og fékk það sent 
heim í pósti. Það var svaka þægilegt en ég þurfti að bíða eftir efninu. Ég 
lét ekki senda það samt heim til mín en ég fékk allavega gott stöff, segir 
nafnlaus viðmælandi sem svaraði spurningalistakönnun (Nafnlaus 
viðmælandi spurningalistakönnunar, munnleg heimild, 18. apríl 2019).  

 

Á sama tíma virðast einstaklingar hræðast lögregluna og löggjafir og er það talin 

vera ein megin ástæða þess að einstaklingar forðist fíkniefnakaup á netinu í dag. Eru 

samskipti einstaklinga talin fara fram á samfélagsmiðlum en salan sjálf er talin fara fram 

í eigin persónu samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi (Lögreglan á Norðurlandi, munnleg 

heimild, 11. apríl 2019). Ekki hræðast þó allir lögregluna heldur hræðast einstaklingar 

oftar en ekki afleiðingar afbrotsins. Niðurstaða rannsókna sýnir einnig að einstaklingar 
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völdu að nota ekki netið til kaups á fíkniefnum þar sem þeir hræðast notkun BitCoin eða 

skilja ekki hvernig rafrænir gjaldmiðlar virka (Barratt o.fl., 2013). 

 

5.4. Endalok Silk Road, afleiðingar  

Endalok Silk Road voru þann 3. október 2013 þegar Alríkislögreglan lokaði vefnum en 

síðan þá hafa margar svipaðar vefsíður á djúpvefnum komið fram (Aldridge og Décaru-

Hétu, 2016). Talið er að upphafsmaður vefsíðunnar, Ross William Ulbricht, hafa gefið 

fíkniefnasölu á djúpvefnum nýja merkingu þar sem þrátt fyrir opinbera lokun vefsins, 

virðist ekki hafa dregið úr sölu fíkniefna á netinu (Buskirk o.fl., 2014; Sui o.fl., 2015). 

Ulbricht er sagður hafa fundið nýja leið til að fremja afbrot í gegnum netið sem um leið 

gróf undan lögum og reglum samfélagsins. Markmið Ulbricht var að gefa einstaklingum 

ákveðið vald til að taka eigin ákvarðanir sem byggðu á friðhelgi einkalífsins og nafnleynd 

(Weiser, 2015). Náði vefurinn athygli um allan heim þegar flett var ofan af honum og 

margir fræðimenn hafa rannsakað síðuna frá mismunandi sjónarhornum. Má áætla að 

lokun vefsins og sú umfjöllun sem vefurinn fékk í kjölfar lokunar hafi haft þær afleiðingar 

að ólögleg fíkniefnasala færðist í auknum mæli yfir á netið og samfélagsmiðla. Virðist 

sem lokun vefsins hafi haft litlar neikvæðar afleiðingar fyrir fíkniefnasölu á djúpvefnum 

og netinu. Silk Road er aðeins mjög lítill hluti djúpvefsins í heild sinni og alls ekki eini 

ólöglegi markaðurinn sem hægt var að finna á netinu. Afleiðingar lokunar Silk Road 

verður til þess að ólögleg fíkniefnasala á netinu og í gegnum djúpvefinn eykst til muna 

(Martin, 2014). 

 

5.5. Endalok Silk Road, upphaf samfélagsmiðla 

Við lokun Silk Road komu fram margar svipaðar ólöglegar vefsíður á djúpvefnum og 

virðist sem ólöglegir fíkniefnamarkaðir á netinu séu óstöðvandi (Demant, Munksgaard 

og Houborg, 2016). Silk Road II var meðal þeirra vefsíðna sem kom fram til að svara 

þeirri eftirspurn sem myndaðist við opinbera lokun Silk Road. Vefsíðan opnaði í 

nóvember 2013 en var lokað af Alríkislögreglunni þann 5. nóvember 2014, ári seinna. 

Hlutfall fíkniefna til sölu á Silk Road II var lítið sem ekkert í samanburði við fíkniefnasölu 

á hinni upprunalegu Silk Road síðu (Dolliver, 2015). Við lokun Silk Road breyttist 

fíkniefnamarkaðurinn á netinu frá einum traustum aðila og dreifðist yfir á marga aðila 

sem höfðu mis mikið traust (Barratt, o.fl., 2016). Evolution, sem var einnig vefur á 

djúpvefnum opnaði þann 14. janúar 2014 en var lokað þann 18. mars 2015. Í lok ársins 

2014 er talið að Evolution ásamt vefnum Agora hafi verið tveir stærstu ólöglegu 
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djúpvefirnir á netinu. Evolution líkt og Agora virkaði á þann veg að kaupandi borgaði 

vöruna en seljandi fékk ekki greitt fyrr en þriðji aðili fékk staðfest að kaupandi hafi fengið 

vöruna í hendurnar. Einnig virkaði Evolution líkt og hinn upprunalegi vefur Silk Road 

þar sem endurgjöf viðskiptavina skipti mikli máli. Á þennan hátt náði Evolution að vinna 

sér inn það traust sem áður ríkti á Silk Road vefnum (Rhumorbarbe, Staehli, Broséus, 

Rossy og Esseiv, 2016). 

 Fíkniefnasala fór hins vegar ekki aðeins fram á lokuðum djúpvefssíðum heldur 

einnig á samfélagsmiðlum og vefsíðum á borð við Craigslist (Ferguson, 2017). 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið innan Evrópu er áætlað að í byrjun árs 

2016 hafi gróði fíkniefnasölu á djúpvefnum verið í kringum 14-25 milljónir 

Bandaríkjadala á mánuði, sem gerir 170-300 milljónir Bandaríkjadala á ári (World drug 

report, 2018, bls.13). Árið 2017 voru þrír stærstu ólöglegu markaðirnir á djúpvefnum 

teknir niður. Voru það markaðirnir AlphaBay, Hansa og RAMP og var þeim lokað af 

Alríkislögreglunni. Lokun stórra alþjóðlegra markaða á djúpvefnum hefur haft þær 

afleiðingar að margar minni vefsíður koma fram (Europol 2018). 

Tilkoma netsins hefur aukið aðgengi einstaklinga að alþjóðlegum mörkuðum 

tengdum fíkniefnum (Norbutas, 2018) og telst fíkniefnasala á netinu til alþjóðlegrar 

brotastarfsemi (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Á netinu má finna 

vefsíður sem uppfæra daglega hver staða vinsælla fíkniefnamarkaða á djúpvefnum er. Þá 

er markaður sem kallast Dream Market einn vinsælasti ólöglegi djúpvefurinn á netinu í 

dag. Á markaðnum er að finna lista yfir 61.457 fíkniefni og hefur vefsíðan verið opin 

síðan árið 2013. Silk Road, 3.0 sem er kennd við hina upprunalegu Silk Road síðu, er 

fjórði vinsælasti ólöglegi djúpvefurinn. Varað hefur verið við notkun á Silk Road 3.0 

vegna nafnsins, þar sem eldri Silk Road markaðir hafa verið teknir niður. Markaðurinn er 

ekki talinn vera öruggur og eru notendur hvattir til að nýta sér aðra markaði á djúpvefnum 

(Dark Web News, e.d.).  
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6. Samfélagsmiðlar  

Samfélagsmiðlar eru fjölþættir miðlar og má finna flesta samfélagsmiðla á 

yfirborðsvefnum. Yfirborðsvefurinn er opinn vefur sem allir einstaklingar geta tengst. 

Vinsældir samfélagsmiðla hafa aukist síðustu ár og er talið að notendur netsins eyði 

mestum tíma sínum á netinu á samfélagsmiðlum. Hér má meðal annars nefna 

samfélagsmiðlana Facebook, Telegram og Snapchat. Með samfélagsmiðlum geta 

notendur deilt upplýsingum sín á milli í gegnum netið og geta upplýsingarnar verið margs 

konar. Hér má nefna upplýsingar sem innihalda myndir, myndbönd og aðrar 

persónuupplýsingar (Thanki og Frederick, 2016). Það er ekkert launungarmál að 

tilgangur samfélagsmiðla er að deila margskonar upplýsingum til eins margra og hægt er 

í einu. Því eru upplýsingar á samfélagsmiðlum ótakmarkaðar og ólögleg hegðun verður í 

í síauknum mæli meira áberandi á samfélagsmiðlum. Hér má meðal annars nefna óskýrar 

myndir þar sem fíkniefni eru í bakgrunni eða myndir af einstaklingum undir áhrifum 

fíkniefna (The treatment center, e.d.).  

Með þeirri tækniþróun sem átt hefur sér stað á heimsvísu, eru samfélagsmiðlar að 

breyta því hvernig einstaklingar eiga samskipti sín á milli. Rannsókn sem gefin var út í 

Lúxemborg árið 2016, hefur sýnt fram á að því fylgi bæði jákvæðar og neikvæðar 

afleiðingar. Neikvæðar afleiðingarnar eru þær að sala fíkniefna hefur aukist í gegnum 

samfélagsmiðla. Í kjölfarið hafa kröfur neytenda, eftirspurn og framboð fíkniefna aukist. 

Þessi áhrif stafa af auknum sýnileika fíkniefna með deilingu mynda og myndbanda á 

samfélagsmiðlum (Thanki og Frederick, 2016). Talið er að unglingar sem noti 

samfélagsmiðla séu um tvisvar sinnum líklegri en aðrir einstaklingar til að kaupa fíkniefni 

í gegnum netið (The treatment center, e.d.).  

Varasamt er að kaupa fíkniefni í gegnum samfélagsmiðla þar sem efnin eru bæði 

ávanabindandi og einstaklingar fá ekki upplýsingar um styrkleika efnanna. Framsetning 

fíkniefna á netinu er mælieining Íslendinga á áreiðanleika og öryggi fíkniefnasölu á netinu 

og samfélagsmiðlum. Þá treysta kaupendur sölumönnum frekar ef framsetning 

auglýsinga á netinu er vel upp sett. Auglýsingum fylgja gjarnan frasar, tjámerki og 

broskarlar sem eiga að gera auglýsingarnar meira aðlaðandi fyrir kaupendur (Dagný 

Hulda Erlendsdóttir, 2019). Verð á neysluskömmtum koma skýrt fram á 

samfélagsmiðlum og er dreifing fíkniefnanna sífellt skipulagðari bæði hér á landi sem og 

annars staðar í heiminum með hjálp netsins (Kjartan Hreinn Njálsson, 2013). 

Samfélagsmiðlar eru taldir vera hin nýja götumenning fíkniefna (Buxton, 2018). 



Þróun fíkniefnasölu á netinu  
	

	 	 22 

Samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi er mikill munur á fíkniefnasölu sem á sér 

stað á höfuðborgarsvæðinu og út á landsbyggðinni hér á landi. Sala fíkniefna á 

höfuðborgarsvæðinu er opnari þar sem auglýsing er birt á samfélagsmiðlum og hver sem 

er getur haft samband. Sala fíkniefna á Akureyri er lokaðri þar sem seljendur eru 

pössunarsamari og ríkir mikil vænisýki hjá seljendum. Viðmælandi tekur undir með 

lögreglunni og segir einstaklinga telja að þeir þurfa að passa sig betur og fela sölu 

fíkniefna meira á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu (Lögreglan á Norðurlandi, munnleg 

heimild, 11. apríl 2019; Nafnlaus viðmælandi, munnleg heimild, 13. apríl 2019). 

 

6.1. Fíkniefni til sölu á samfélagsmiðlum 

Netið hefur auðveldað sölu fíkniefna í gegnum samfélagsmiðla. Seljandi fíkniefna getur 

auglýst vöru sína á samfélagsmiðlum eða deilt mynd eða myndbandi af fíkniefninu. Þetta 

hefur meðal annars tíðkast á samfélagsmiðlinum Snapchat, þar sem notendur geta deilt 

myndum og myndböndum með sínum fylgjendum (Thanki og Frederick, 2016).. 

Samfélagsmiðlar hafa einnig auðveldað einstaklingum sem hafa áhuga á því að kaupa 

fíkniefni að nálgast þau. Þá hafa sumir samfélagsmiðlar staðsetningarforrit sem auðveldar 

afhendingu og veitir notendum upplýsingar um staðsetningu seljanda. Afhending 

fíkniefna er í framhaldi talin fara fram í eigin persónu (Moyle, 2019).  

Fíkniefnasala á samfélagsmiðlum hefur þær afleiðingar að tækifæri til kaups á 

fíkniefnum er sífellt til staðar. Kröfur notenda og framboð fíkniefna hefur aukist í kjölfar 

þess. Framboð fíkniefna á samfélagsmiðlum hefur farið vaxandi en talið er að aukið 

aðgengi hafi normalíserað neyslu ólöglegra fíkniefna á borð við kannabis. 

Samfélagsmiðlar hafa því ekki aðeins haft áhrif á félagsleg samskipti einstaklinga og 

umhverfi heldur hafa þeir aukið freistingar og haft þær afleiðingar að 

fíkniefnamarkaðurinn er talinn vera opnari og auðveldari en áður (Mounteney o.fl., 2016). 

Rannsóknir innan Evrópu sýna að ungt fólk nálgast fíkniefni í gegnum samfélagsmiðla 

og þá yfirleitt í gegnum einhvern sem þeir þekkja (Thanki og Frederick, 2016). Þetta 

staðfestir lögreglan á Norðurlandi sem segir markaðinn lokaðan og að seljendur selji 

aðeins fíkniefni til þeirra sem þeir þekkja. 

 

Segjum að einstaklingur ætli að kaupa fíkniefni hér fyrir norðan. Þá þarf 
sá einstaklingur að hafa samband við seljanda. Það er ekki alltaf auðvelt. 
Hann veit að frænka sín kaupir af einhverjum sem er að selja, svo hann 
hefur samband við hana. Seljendur vilja samt ekki hitta hvern sem er og 
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því þarf frænkan að hafa samband við seljandann því hann vill vita 
hverjum hann er að selja fíkniefni. Hér passar hugtakið, maður þekkir 
mann, mjög vel, segir lögreglan á Norðurlandi (Lögreglan á Norðurlandi, 
munnleg heimild, 11. apríl 2019).  
  

 Hægt er að segja að fíkniefnasala á samfélagsmiðlum sé í dag að hluta til mjög 

augljós. Seljendur velja sér gjarnan notendanafn sem fer mikið fyrir. Hér má sem dæma 

nefna notendanafnið ,,Ihavedrugsforsale”. Svo virðist sem seljendur fíkniefna séu í dag 

mun opnari en áður hvað varðar fíkniefnasölu í gegnum netið. Áður fyrr voru 

einstaklingar nafnlausir í gegnum djúpvefinn og var erfitt að rekja söluna. Með tilkomu 

samfélagsmiðla hefur fíkniefnasala á netinu tekið gríðarlegum breytingum. Seljendur 

fíkniefna eru í sumum tilvikum með mynd af sjálfum sér á samfélagsmiðlum eins og 

Instagram þar sem salan virðist ekki vera feimnismál (DrugAbuse, e.d.). Rannsakendur 

telja að búið sé að normalísera og sveipa fíkniefnasölu á netinu ákveðnum töfraljóma 

(Scottsdale Recovery Center, 2018). 

Áhrifavaldar (e. influencer) verða sífellt stærri hluti af hinu daglega lífi 

einstaklinga og netsins. Áhrifavaldar eru ákveðnar fyrirmyndir (Pétur Gunnarsson, 2017) 

sem sinna ákveðinni markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla. Tíðkast þetta á 

miðlunum Instagram og Snapchat (Birgir Þór Harðarson, 2018). Áhrifavaldar eru í 

flestum tilvikum með mörg þúsund fylgjendur og sem fyrirmyndir geta þeir haft mikil 

áhrif á fylgjendur sína. Áhrifavaldar upphefja í mörgum tilvikum notkun fíkniefna ásamt 

því að miðla þeim skilaboðum að efnin séu ekki jafn hættuleg og raun ber vitni. Aðgangur 

að fíkniefnum er þá auðveldur þar sem auðvelt er fyrir einstakling að setja sig í samband 

við áhrifavaldinn eða seljanda fíkniefnisins (The treatment center, e.d.).  

Talið er að seljendur fíkniefna séu í raun ekki að selja efnin í gegnum 

samfélagsmiðla heldur sé salan í raun blanda af götusölu, eins og hún tíðkaðist áður fyrr, 

og þeirri sölu sem fór fram í gegnum djúpvefinn. Seljendur setja tilkynningu eða mynd 

inn á samfélagsmiðil en sala og afhending efnanna er talin fara fram á götunni (Ferguson, 

2017). Þetta staðfestir lögreglan á Norðurlandi sem segir sölu fíkniefna fara fram á 

götunni en samskiptin á samfélagsmiðlum. Einstaklingar geta þá verið að kaupa efni í 

gegnum samfélagsmiðil þar sem enga endurgjöf um fíkniefnið er að fá (Lögreglan á 

Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019). Kaupandi þarf að treysta á seljanda þar 

sem engin leið er fyrir kaupandann að vita hvert innihald efnanna sé (Rósa Margrét 

Tryggvadóttir, 2019). Miklar viðhorfsbreytingar til fíkniefnanotkunar hefur átt sér stað 
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síðustu ár, þá sérstaklega hjá yngri kynslóðinni (Stefán Jónsson, 2018). Lögreglan á 

Norðurlandi styður þessa niðurstöðu þar sem samfélagið er að sjá ákveðna 

hugarfarsbreytingu til fíkniefna (Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 

2019). 

Um það bil helmingur einstaklinga á aldrinum 18-29 ára hefur notað fíkniefni og 

eru fíkniefni hluti af skemmtimenningu yngri kynslóða í dag (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 

2019). Framboð fíkniefna á samfélagsmiðlum hefur farið vaxandi en talið er að aukið 

aðgengi hafi normalíserað neyslu ólöglegra fíkniefna á borð við kannabis hér á landi 

(Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016).  

 

6.2. Facebook 

Árið 2004 var samfélagsmiðilinn Facebook stofnaður af Mark Zuckerberg. Tilgangur 

Facebook var í upphafi sá að Mark og vinir hans gætu átt í samskiptum sín á milli á meðan 

námi þeirra stóð. Starfsemi Facebook hófst árið 2006 og var aldurstakmark miðilsins 13 

ár (Telegraph, 2017). Í byrjun árs 2009 voru virkir notendur Facebook um 175 milljónir 

og var miðillinn vinsæll hjá yngri notendum netsins (Kaplan og Haenlein, 2010). Í dag 

virðast yngri notendur samfélagsmiðla sækja í aðra og nýrri miðla en eldri kynslóðir noti 

Facebook meira. Talið er að um þriðjungur íbúa heimsins, um það bil tvær billjónir 

manns, noti samfélagsmiðilinn Facebook. Facebook er ókeypis og eru margir 

einstaklingar sem nýta sér það til sölu og kaups á vörum (Kessel og Mozur, 2017).  

 Talið var að einni af hverjum fimm mínútum sem einstaklingar eyða á netinu sé 

eytt á samfélagsmiðlinum Facebook, en má áætla að þetta hlutfall hafi breyst með tilkomu 

nýrra samfélagsmiðla. Á Facebook er auðvelt að selja vörur, bæði löglegar og ólöglegar 

og á sama tíma verða sér út um vörur (Kessel og Mozur, 2017). Samkvæmt lögreglunni 

á Norðurlandi fór sala fíkniefna fram í lokuðum Facebook hópum. Salan fór fram á sama 

hátt og sala notaðra reiðhjóla eða bíla. Salan virkaði þá líkt og götusala á öllu öðru þar 

sem auglýsingar voru settar upp á svipaðan máta. Einstaklingar birtu þá mynd af 

söluvörunni, með verði og upplýsingum um vöruna ásamt símanúmeri og tengilið 

(Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019). 

Finna má marga lokaða Facebook hópa hér á landi þar sem finna má til kaups 

mismunandi fíkniefni. Kaupendur þurfa að treysta fullkomlega á seljendur þar sem 

kaupendur hafa engar leiðbeiningar. Aðgangur að hópunum er yfirleitt aðgengilegur en 

margir einstaklingar styðjast við aðgang undir fölsku nafni (Matthías Tryggvi Haraldsson, 
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2018). Hóparnir einskorðast ekki við aðeins eitt efni, heldur er hægt að kaupa allt frá 

kannabisefnum til læknadóps. Slagorð eru notuð og boðið er upp á 

heimsendingarþjónustu (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2019). Auðvelt er að nálgast 

upplýsingar um verð og dreifingu fíkniefnanna og meðlimir hópanna eru á öllum aldri. 

Notendur skiptast þá á upplýsingum og með sumum færslum fylgir símanúmer og myndir 

af fíkniefninu sem um er að ræða (Kjartan Hreinn Njálsson, 2013). Þessum auglýsingum 

fylgja frasar og er tilgangur þeirra að gera fíkniefni meira aðlaðandi. Auðvelt er að fá 

aðgengi að hópunum svo framarlega sem áhugi er til staðar (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 

2019). Þessu til staðfestingar segir viðmælandi sem svaraði spurningalistakönnuninni 

nafnlaust, að auðvelt sé að fá aðgengi að lokuðum Facebook hópum ásamt því að kaup á 

fíkniefnum í gegnum samfélagsmiðla bjóði upp á ákveðin þægindi. Þá fari salan ekki 

aðeins fram í gegnum lokaða hópa heldur einnig í gegnum hópa á borð við síðuna Skutlara 

þar sem einstaklingar geta óskað eftir skutli (Nafnlaus viðmælandi 

spurningalistakönnunar, 18. apríl 2019). Þá er talið að jafn auðvelt sé fyrir einstaklinga 

að verða sér út um fíkniefni og að panta pítsu í heimsendingu hér á Íslandi ásamt því að 

fíkniefnaneyslan virðist vera óháð aldri (Jóhann Óli Eiðsson, 2018). 

 
Það er þægilegt að kaupa fíkniefni á Facebook ef ég er á 
höfuðborgarsvæðinu, þar sem ég hendi bara inn auglýsingu og fæ yfirleitt 
svar strax. Ég get óskað eftir því að fá efnin send heim, alveg eins og ef ég 
væri að panta mér pítsu segir viðmælandi spurningalista (Nafnlaus 
viðmælandi spurningalistakönnunar, 18. apríl 2019).  

 

Facebook er þó ekki eini samfélagsmiðillinn þar sem auðvelt er að verða sér út 

um fíkniefni en miðillinn Snapchat verður æ vinsælli til bæði sölu og kaupa á fíkniefnum. 

Talið er að með auknu aðgengi aukist freistingar ungs fólks til að prófa fíkniefni (Auður 

Albertsdóttir, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Skjáskot af sölu fíkniefna á Facebook (Kjartan Hreinn Njálsson, 2013).  
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6.3. Instagram 

Instagram er samfélagsmiðill sem deilir upplýsingum á milli notenda með myndum og 

myndböndum. Þá er einnig hægt að líka við, deila og skrifa athugasemd við færslur þeirra 

notenda sem einstaklingurinn er að fylgja (e. follow). Aldurstakmarkið á miðilinn er 13 

ár og kom miðilinn fram árið 2010 (Instagram, e.d.). Myllumerki (e. hashtag) eru notuð 

á miðlinum til að bera kennsl á leitarorð eða áhugavert efni til að auðvelda notendum að 

leita að því myndefni sem þeir vilja finna. Þegar einstaklingur notar myllumerki á mynd 

sem hann er að deila með öðrum er auðvelt fyrir notendur að finna það sem þeir leita að. 

Ásamt því er auðvelt fyrir einstaklinga að vera í samskiptum við hvorn annan (Instagram, 

e.d.). Kaup á fíkniefnum og salan sjálf er líkt og á samfélagsmiðlinum Facebook talin fara 

fram í eigin persónu, þar sem annað hvort er greitt með rafrænum gjaldmiðli eða við 

afhendingu fíkniefnanna (The treatment center, e.d.). Instagram notar algórithma, sem er 

ákveðið reikniforrit, í þeim tilgangi að fá upplýsingar um notendur sína. Þetta gerir það 

að verkum að Instagram er alltaf skrefi á undan notendum sínum og birtir myndir sem 

notandi hefur áður leitað að (Carbone, 2018). Fræðimenn telja að samfélagsmiðillinn vaxi 

í vinsældum hvað varðar bæði kaup og sölu á fíkniefnum. Jafnvel þótt seljendur nái ekki 

í öllum tilvikum í nýja kúnna með því að deila mynd á Instagram þá ná þeir til þeirra sem 

nú þegar kaupa eða hafa keypt fíkniefni (Buxton, 2018). Á Instagram nota seljendur 

fíkniefna myllumerki til að auglýsa ákveðin fíkniefni en það brýtur gegn reglum 

Instagram (Instagram, e.d.). Instagram hefur reynt að koma í veg fyrir að fíkniefni séu 

seld á miðlinum með því að banna og loka fyrir ákveðin myllumerki. Þá geta notendur 

tilkynnt (e. report) myndir sem þeir telja að brjóti gegn reglum Instagram (Buxton, 2018). 

 

6.4. Snapchat  

Snapchat er einn vinsælasti samfélagsmiðillinn á netinu í dag og var stofnaður árið 2011. 

Snapchat er snjallsímaforrit sem virkar á þann veg að notendur geta sent sín á milli myndir 

og myndbönd sem endast í allt að 10 sekúndur. Einnig er hægt að deila myndum með 

öllum þeim sem eru vinir þínir og er myndefnið aðgengilegt í tuttugu og fjóra tíma frá því 

að efninu hefur verið deilt. Snapchat býður upp á að einstaklingar deili staðsetningu sinni 

(e. ghost mode) með öðrum notendum og geta notendur valið hvort þeir vilji það eða ekki. 

(Snapchat, e.d.). Snapchat er talið vera einn vinsælasti samfélagsmiðillinn í dag þegar 
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kemur að sölu fíkniefna í gegnum netið. Áætla má að 

samfélagsmiðillinn Telegram sé nú þegar orðinn 

vinsælli en Snapchat. Snapchat býður upp á þann 

mögulega að senda skilaboð og getur notandi vistað þau 

skilaboð sem hann vill eiga en velji notandi að vista 

skilaboðin ekki, eyðast þau sjálfkrafa. Þetta gerir það að 

verkum að samskiptaslóðin eyðist jafn óðum (The 

treatment center, e.d.). Talið er að fíkniefnasala færist í 

síauknum mæli yfir á Snapchat bæði hér á landi sem og 

úti í heimi þar sem seljendur hafa tækifæri til að finna 

nýja kaupendur með því að senda myndir af fíkniefnum 

á þá kaupendur sem gætu haft áhuga (Wilding, 2018).                                     

   Mynd 3. Fíkniefni og Snapchat (Nútíminn, 2015). 

 

,,Ég valdi að kaupa fíkniefni á Snapchat eftir að ég fékk senda mynd af efninu. Það var 

eins og ég hefði ekki átt í neinum samskiptum við þann sem ég keypti af því skilaboðin 

eyddust sjálfkrafa” segir viðmælandi spurningalistakönnunar (Nafnlaus viðmælandi 

spurningalistakönnunar, 18. apríl 2019).  

 

Samkvæmt erlendri rannsókn sem gerð var í Bretlandi eru broskarlar og tákn 

notaðir til að kaupa fíkniefni í gegnum samfélagsmiðilinn og tákna mismunandi 

broskarlar og tákn mismunandi lyf. Notendur setja þá táknið fyrir aftan notendanafnið sitt 

sem á að gefa í skyn hvaða fíkniefni er til sölu hjá þeim (Benson, 2017).  

 

6.5. Telegram 

Telegram er smáforrit þar sem skilaboð eru dulkóðuð og eyðast sjálfkrafa. Er Telegram 

eitt vinsælasta spjallforritið í heiminum í dag. Forritið var stofnað árið 2013 af Pavel 

Durov og Nikolai Durov. Notendur Telegram eru yfir 50 milljónir og er auðvelt að nálgast 

forritið á snjalltæki sem tengjast netinu hvort sem það er farsími eða tölva (Telegram, 

e.d.). Forritið býður upp á nafnleysi notenda sem er fullkomið fyrir seljendur fíkniefna og 

hefur forritið meðal annars verið notað á djúpvefnum. Er forritið þá dulkóðað með PGP 

(e. pretty good privacy) dulkóðun (Teonanacatl, 2018). Talið er að fíkniefnasala á 

djúpvefnum sé að færast í auknum mæli yfir á Telegram. Þá er einnig talið að fíkniefni 
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séu ekki afhent í eigin persónu. Það er gert til að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja sölu 

fíkniefnanna og er fíkniefninu þá komið fyrir á opinberum 

stöðum. Staðsetning er send til kaupanda eftir að sala hefur farið 

fram. Þetta gerir það að verkum að kaupandi þekkir ekki 

seljanda og þarf því að treysta á að seljandi sé heiðarlegur 

(Cuthbertson, 2019). Samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi 

tíðkast þetta ekki á Akureyri. Segir lögreglan söluna í sjálfu sér 

ekki hafa breyst mikið heldur séu það samskiptin sem hafi 

breyst. Það sé í minnihluta þar sem efnin séu skilin eftir en það 

séu alltaf aðilar sem velja að fara þá leið (Lögreglan á 

Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019). 

 

Mynd 4. Skjáskot af Telegram (Eigin gagnaöflun).  

 

Telegram er einn helsti vettvangur fíkniefnasölu hér á landi þar sem seljendur 

auglýsa meðal annars símanúmer sín og staðsetningu. Þá er kaupendum boðið að prófa 

efnin áður en þau eru keypt og eru notendur á öllum aldri (Óðinn Svan Óðinsson, 2018). 

Telgram býður upp á þann eiginlega að búa til grúppu þar sem notendur geta hópað sig 

saman. Geta hóparnir innihaldið allt að 100.000 notendur (Telegram, e.d.). Samkvæmt 

lögreglunni á Norðurlandi er mikið um að ákveðin orð og slangur séu notuð á 

spjallforritinu líkt og Telegram. Á það sér aðallega stað milli vinahópa eða ákveðinna 

hópa. Þá eru peningar kallaði miðar og e-töflur frænkur sem dæmi. 

 

,,Hvað er að frétta af þessum frænkum?” 

,,Af hverju ertu ekki klár með miðana?”  

 

Lögreglan bendir á að ekki sé ólíklegt að notaðir séu ákveðnir broskarlar og tákn 

hér á landi hvað varðar sölu á fíkniefnum en orðanotkun fer eftir samskiptum einstaklinga 

(Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 11. apríl 2019). Auðvelt er fyrir notendur að 

fá aðgang að hinum ýmsu hópum sem finna má á miðlinum. Má meðal annars finna hópa 

hér á landi sem eingöngu eru ætlaðir fíkniefnasölu (Óðinn Svan Óðinsson, 2018). Því til 

staðfestingar má nefna að samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi er spjallforritið notað til 

að auðvelda fíkniefnasölu á ákveðnum landshlutum eða í ákveðnum bæjarfélögum. Þá 

virka hóparnir líkt og sölusíður á borð við Brask og brall þar sem götusalan fyrir fíkniefni 
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virkar líkt og götusala á öllu öðru. Auglýsingar eru svipaðar hvort sem um er að ræða 

sölu á notuðu reiðhjóli eða sölu á fíkniefnum (Lögreglan á Norðurlandi, munnleg heimild, 

11. apríl 2019). Álykta má að fíkniefnasala í gegnum 

spjallforritið Telegram sé því blanda af götusölu eins og 

hún tíðkaðist áður fyrr í bland við sölu í gegnum netið. 

Samskiptin fari fram í gegnum spjallforritið en afhending 

fíkniefnanna fari fram í eigin persónu. Þessari niðurstöðu 

er viðmælandi sem svaraði spurningalistakönnun 

sammála. Samskipti milli seljenda og kaupenda hér á 

Norðurlandi fara fram í auknum mæli í gegnum 

samfélagsmiðla. Markaðurinn hér á Akureyri sé hins vegar 

gríðarlega lokaður og mikið feimnismál þar sem 

kaupendur selja aðeins til þeirra sem þeir þekkja. Til að fá 

aðgang að hópum á Telegram þurfi einstaklingur að þekkja 

einhvern í þeim hópi sem um ræðir (Nafnlaus viðmælandi 

spurningalistakönnunar, 18. apríl 2019).  

        Mynd 5. Skjáskot af Telegram. Hópar á Akureyri (Eigin gagnaöflun).  
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7. Samantekt 

Vettvangur sölu og dreifingu fíkniefna á samfélagsmiðlum er gríðarlegur og hefur sala 

fíkniefna í auknum mæli færst yfir á netið (Martin, 2014). Markmið þessarar 

ritgerðarinnar var að útskýra hver þróun fíkniefnasölu á netinu er, frá tilkomu Silk Road. 

Fyrir tíma Silk Road tíðkaðist götusala þar sem aðeins var ein leið fyrir einstakling að 

útvega sér fíkniefni (Aldrige og Décary-Hétu, 2016). Tilkoma Silk Road varð til þess að 

gríðarleg breyting varð á fíkniefnasölu. Sala fíkniefna færðist yfir á djúpvefinn og við 

lokun vefsins, færðist fíkniefnasala yfir á samfélagsmiðla (Martin, 2014). 

Samfélagsmiðlar eru taldir vera hin nýja götumenning fíkniefna (Stalans og Finn, 2016) 

þar sem salan fer fram á svipaðan hátt og hún gerði fyrir tíma Silk Road (Ferguson, 2017). 

Aukin notkun samfélagsmiðla hefur haft þau áhrif að tækifæri til kaups á fíkniefnum eru 

sífellt til staðar (Stalans og Finn, 2016). Neysla fíkniefna er talin vera hluti af 

skemmtanamenningu yngri kynslóða (Rósa Margrét Tryggvadóttir, 2019) og fer sala 

fíkniefna að mestu leyti fram á samfélagsmiðlum.  

Markmið ritgerðarinnar var einnig að leitast við að svara hver vettvangur 

fíkniefnasölu hér á landi væri, hvort samfélagsmiðlar væru notaðir í bland við götusölu 

og hvort sala fíkniefna færi alfarið fram í gegnum netið. Áætla má að samfélagsmiðilinn 

Telegram sé einn vinsælasti vettvangur fíkniefnasölu hér á landi (Óðinn Svan Óðinsson, 

2018) og var því leitast eftir að fá skjáskot af miðlinum, heimildum til staðfestingar. Þá 

er samfélagsmiðlar, líkt og hefur komið fram áður, hin nýja götumenning fíkniefna 

(Stalans og Finn, 2016). Samskipti milli kaupanda og seljanda fara þá fram í gegnum 

miðlana en afhending í eigin persónu. Sala fíkniefna fer því ekki alfarið fram í gegnum 

netið.  

Í ritgerðinni er fjallað um kenninguna Space transition theroy sem kom fram árið 

2008. Samkvæmt kenningunni hafa einstaklingar ekki áhyggjur af því hvort hegðun 

þeirra á netinu geti haft áhrif á daglegt líf þeirra, orðspor eða stöðu. Spurningarmerki má 

setja við það hvort þessi tiltekna kenning endurspegli þann raunveruleika sem samfélagið 

stendur frammi fyrir í dag. Samfélagsmiðlar eru taldir vera undirstaða fíkniefnasölu og er 

auðvelt fyrir notendur að eyða samskiptaslóðinni jafnóðum. Því er sala fíkniefna oftar en 

ekki órekjanleg. Þegar kenningin kemur fram er hvorki djúpvefurinn Silk Road opinn né 

búið að kynna samfélagsmiðla eins og við þekkjum þá í dag. Þá má einnig snúa 

kenningunni á þann veg að þar sem samskiptaslóðinni er oftar en ekki eytt jafnóðum, hafi 

einstaklingar ekki áhyggjur af því að hegðun þeirra á netinu geti haft áhrif á daglegt líf 

þeirra. Því endurspeglar kenningin í raun sölu fíkniefna í gegnum þá samfélagsmiðla sem 
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bjóða upp á þann valmöguleika að samskiptaslóðinni sé eytt jafnóðum. Einnig er fjallað 

um kenninguna um aðstæðubundin brot. Sú kenning byggir á því að félagsleg hegðun geti 

haft áhrif á líkurnar á því að einstaklingur verði fyrir netglæp. Kenningin byggir á þremur 

megin þáttum sem þurfa að haldast í hendur til að netglæpur geti átt sér stað. Þættirnir eru 

viljugur gerandi, fórnarlamb og fjarvera verjanda. Fíkniefnabrot eru jafnan skilgreind sem 

brot án fórnarlambs en yfirfæra má kenninguna að hluta til á fíkniefnasölu á netinu. Þá 

eru kaupendur og seljendur, viljugir gerendur, og dulkóðun eða samfélagsmiðlar þar sem 

samskiptaslóðinni er eytt jafnóðum, fjarvera verjanda.  

Áhugavert væri að skoða hver áhrif áhrifavalda á samfélagsmiðlum eru hvað 

varðar fíkniefnasölu og kaup eru. Er það efni í aðra ritgerð. Í flestum tilvikum eru 

áhrifavaldar með mörg þúsund fylgjendur og má áætla að þeir hafi mikil áhrif á 

fylgjendur, þá sérstaklega yngri kynslóðir. Setja má spurningarmerki við hvort 

áhrifavalda sé aðeins að finna á samfélagsmiðlum eða hvort ákveðna tegund áhrifavalda 

megi finna á öðrum vettvöngum samfélagsins, s.s. í tónlist eða kvikmyndum.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar skortir ákveðnar haldbærar sannanir, þar sem um 

tiltölulega nýtt rannsóknarefni er að ræða. Ekki hefur tekist að varpa ljósi á þann 

umfangsmikla vanda sem fylgir þróun fíkniefnasölu en má áætla að breytingar á 

fíkniefnamarkaðnum séu stöðugar. Sala fíkniefna á netinu er því gríðarlega stórt og erfitt 

viðfangsefni. Þrátt fyrir að Alríkislögreglan taki ítrekað niður vefsíður á djúpvefnum þá 

koma nýjar vefsíður upp á yfirborðið. Hið sama gildir með samfélagsmiðla. Þegar salan 

dvínar á einum miðli, tekur nýr við. Því er fíkniefnasala á netinu og samfélagsmiðlum 

endalaus barátta.  
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8. Lokaorð  

Markmið ritgerðarinnar var að fjalla um þróun fíkniefnasölu á netinu en 

fíkniefnamarkaðurinn og þróun hans er síbreytilegt og ört stækkandi viðfangsefni. Helstu 

niðurstöður sýna hve hratt fíkniefnamarkaðurinn breytist og hve auðvelt er fyrir 

einstaklinga að verða sér út um fíkniefni á netinu. Eins og fram hefur komið fer sala 

fíkniefna í síauknum mæli fram á samfélagsmiðlum. Þegar salan dvínar á einu miðli þá 

tekur einfaldlega nýr miðill við.  

Megin niðurstaða ritgerðarinnar er að sala fíkniefna á Íslandi er ákveðin blanda af 

götusölu og sölu í gegnum netið. Þá er fíkniefnamarkaðurinn á Akureyri ekki 

sambærilegur fíkniefnamarkaðnum í Reykjavík. Netið hefur búið til ákveðið umhverfi 

sem auðveldar einstaklingum að selja, kaupa og auglýsa fíkniefni. Umfang fíkniefnasölu 

á netinu hefur haft þau áhrif að ungt fólk freistast til að prófa fíkniefni þar sem aðgengi 

að þeim er auðvelt og er neysla ólöglegra fíkniefna talin eðlilegri en hér áður fyrr. 

Samfélagið er að sjá ákveðna hugarfarsbreytingu, sérstaklega hjá yngri kynslóðum, til 

fíkniefna og virðist ákveðin tískuvæðing vera að eiga sér stað. Ályktun mín er sú að rekja 

megi aukna neyslu fíkniefna að einhverju leyti til hugarfarsbreytinga samfélagsins og 

aukins framboðs opinna samfélagsmiðla.  

Fíkniefni eru tiltölulega ný í okkar heimsálfu en fræðimenn styðjast við að Silk 

Road marki upphaf fíkniefnasölu á netinu. Silk Road gaf fíkniefnasölu nýja merkingu og 

hver sá sem hafði aðgang að netinu, hafði aðgang að fíkniefnum. Við lokun vefsins, árið 

2013, náði vefurinn athygli á heimsvísu. Sala fíkniefna var að einhverju leyti byrjuð í 

gegnum netið áður en vefurinn kom fram. Salan var hins vegar ekki dulkóðuð og nafnlaus 

líkt og tíðkaðist á djúpvefnum. Silk Road hlaut gríðarlega mikla athygli fjölmiðla við 

lokun vefsins og mín ályktun er sú að fjölmiðlaumfjöllunin hafi að einhverju leyti haft í 

för með sér þá sprengingu sem hefur orðið á fíkniefnasölu í gegnum netið síðustu ár. 

Umfjöllunin sem vefurinn hlaut hafi í reynd orðið einskonar auglýsing um möguleika 

þess að kaupa fíkniefni á netinu.   

Þegar kemur að fíkniefnasölu fyrir og eftir tíma Silk Road má styðjast við 

orðatiltækið ,,maður þekkir mann”. Fíkniefnasala var áður fyrr lokuð, þar sem aðeins ein 

leið var fyrir einstaklinga að útvega sér fíkniefni. Kaupendur þurftu að þekkja seljendur. 

Markaðurinn á Akureyri er talinn vera með svipuðu sniði og tíðkaðist fyrir tilkomu Silk 

Road. Markaðurinn er lokaður þar sem seljendur selja aðeins þeim sem þeir þekkja. 

Samskipti milli kaupanda og seljanda fara fram í gegnum samfélagsmiðla þar sem 

samskiptaslóðinni er eytt jafnóðum. Þetta tíðkast á samfélagsmiðlinum Telegram, sem er 
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einn helsti vettvangur fíkniefnasölu hér á landi. Fíkniefnamarkaðurinn í Reykjavík er ekki 

talin vera sambærilegur markaðnum á Akureyri. Þar er hann er talinn vera opinn og má 

álykta að stærð samfélaga skipti máli þegar kemur að sölu fíkniefna. Þá má að miklu leyti 

líkja markaðnum í Reykjavík við heimsendingarþjónustu matsölustaða. Auglýsing er birt 

með símanúmeri, áhugasamur kaupandi hefur samband, seljandi kemur fíkniefninu til 

kaupanda eða kaupandi og seljandi mæla sér mót. Samskiptin fara þó fram líkt og á 

Akureyri, í gegnum samfélagsmiðla. Sala fíkniefna á Akureyri er meira feimnismál 

heldur en á höfuðborgarsvæðinu og mjög erfitt var að fá viðmælendur fyrir ritgerðina. 

Álykta má að það stafi af lokuðum vettvangi fíkniefnasölu á Akureyri. Án nokkurrar 

könnunar má þá áætla að á minni stöðum sé salan enn lokaðri. 

Við skrif ritgerðarinnar voru margir einstaklingar sem sýndu viðfangsefninu 

gríðarlegan áhuga og því kemur á óvart hve lítið hinn almenni borgari veit um þennan 

gríðarlega stóra heim fíkniefna, sölu þeirra og dreifingu. Voru viðmælendur mínir 

sammála því að hinn almenni borgari gerði sér ekki grein fyrir umfangi og stærð 

fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum og á Akureyri. Ákveðnar spurningar vakna hvað 

málefnið og fræðslu varðar en fíkniefnasala á netinu er endalaus barátta sem erfitt er að 

vinna gegn. Það er því sláandi hve ómeðvitað samfélagið og hinir almennu borgarar eru 

um vandamálið. Það þarf ekki aðeins að breyta hugarfari yngri kynslóðarinnar heldur þarf 

hugsunarháttur samfélagsins að breytast í heild sinni.  

Netið hefur umbreytt sölu fíkniefna og er ályktun mín að hraðar breytingar verði 

á þróun fíkniefnasölu á netinu næstu ár. Tel ég að vettvangur fíkniefnasölu haldist á 

netinu. Það sem þarf því að skoða í náinni framtíð er fræðsla. Fræðsla til foreldra og hinna 

almennu borgara um fíkniefnasölu og þá samfélagsmiðla sem eru í gangi hverju sinni. 

Þetta er ekki auðveldur vettvangur fyrir foreldra að fylgjast með þar sem hann er 

síbreytilegur. Einnig þyrfti að móta forvarnarstarf barna og ungmenna að fíkniefnasölu 

sem á sér stað í gegnum netið. Til viðbótar við fræðslu þarf hinn almenni borgari að verða 

meðvitaðri um fíkniefnasölu sem á sér stað í gegnum netið og hætta að líta undan. 

Samfélagið sem heild þarf að takast á við þennan sístækkandi heim fíkniefnasölu.    
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10. Viðauki 

 

Spurningar fyrir viðmælendur, svarað í gegnum netið.  

1. Á hvaða vettvangi keyptir þú helst fíkniefni, hér er um að ræða á djúpvefnum, í 

gegnum samfélagsmiðla eða í gegnum einstaklinga á götunni sem þú þekkir eða 

þekkir ekki? 

2. Ef þú hefur keypt fíkniefni á götunni, hvernig fór salan fram?   

a. Af hverju valdir þú þá leið og hver var þín upplifun af vefnum? 

3. Þekkir þú til djúpvefsins Silk Road? 

a. Hefur þú keypt fíkniefni í gegnum vefinn? 

b. Af hverju valdir þú þá leið og hver var þín upplifun af vefnum? 

4. Hefur þú keypt fíkniefni í gegnum samfélagsmiðla? 

a. Hvaða samfélagsmiðla? 

b. Hvernig fóru samskipti og afhending fíkniefna fram?  

c. Af hverju valdir þú þá leið og hver var þín upplifun? 

5. Hvernig telur þú að fíkniefnakaup á netinu hafi þróast?  

6. Telur þú að hinn almenni borgari átti sig á því hversu stór fíkniefnamarkaðurinn 

hér á landi er og þá sérstaklega á Akureyri?  

7. Hver er helsti vettvangur fíkniefnasölu á Akureyri?  
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Spurningalisti fyrir löggæsluaðila 

1. Er vitað á hvaða vettvangi stærstur hluti fíkniefnasölu fer fram á Akureyri?  

a. Ef það er á samfélagsmiðlum, þá hverjum? 

i. Hvaða samfélagsmiðill er vinsælastur í dag? 

b. Ef það er á djúpvefnum, eru þá sérstakar síður sem einstaklingar sækja í? 

2. Með hvaða hætti getur lögreglan komið í veg fyrir afbrot í gegnum netið? 

3. Hvernig hefur fíkniefnasala breyst með tilkomu tæknivæðingar? 

a. Hver er þróunin? 

4. Fyrir tíma Silk Road, sem kom fram árið 2011 og fyrir tíma samfélagsmiðla, 

hvernig fór fíkniefnasala fram?  

a. Hver er tilfinning lögreglunnar fyrir þessu? 

5. Hvernig fer fíkniefnasala fram í dag? 

a. Í gegnum samfélagsmiðlum og/eða á götunni? 

6. Hvaða áhrif hefur aukin fíkniefnasala haft á samfélagið og viðhorf einstaklinga til 

fíkniefna? 

7. Hvernig er lögreglan í stakk búin til að takast á við fíkniefnasölu á netinu? 

8. Hvernig er lögreglan að takast á við sístækkandi fíkniefnasölu í gegnum 

spjallforritið Telegram þar sem Facebook er talinn vera hverfandi markaður? 

9. Er lögreglunni kunnugt um að tákn og broskarlar séu notaðir til sölu á fíkniefnum 

á samfélagsmiðlum?  

10. Áður fyrr keyptu einstaklingar af seljendum sem þeir þekktu til, í dag virðast þeir 

kaupa í einhverjum tilvikum af hverjum sem er. Hverju stafar þessi þróun af? 

11. Ég kaupi fíkniefni á netinu, ég hef mitt eigið nafn undir því. Hverjar eru lagalegar 

afleiðingar afbrotsins? 

12. Telur þú að hinn almenni borgari átti sig á því hversu stór fíkniefnamarkaðurinn, 

sala og dreifing er hér á landi og þá sérstaklega á Akureyri?  

a. Hafa Akureyringar sínar eigin sölusíður? 

13. Telur lögreglan markaðinn á Akureyri vera opinn eða lokaðan?  

a. Er hann ákveðið feimnismál?   

b. Hvernig er hann frábrugðinn markaðnum á höfuðborgarsvæðinu?  
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Spurningalisti fyrir viðmælanda 

1. Á hvaða vettvangi keyptir þú helst fíkniefni, hér er um að ræða á djúpvefnum t.d. 

Silk Road, í gegnum samfélagsmiðla eða í gegnum einstaklinga á götunni sem þú 

þekkir eða þekkir ekki.  

a. Ef þú hefur keypt á götunni, hvernig fór salan fram?  

i. Hvernig hafðir þú samband við seljanda?  

2. Þekkir þú djúpvefinn Silk Road og ef svo er, hefur þú keypt fíkniefni í gegnum 

hann?  

3. Hefur þú keypt fíkniefni í gegnum netið?  

4. Hvernig hefur fíkniefnamarkaðurinn þróast frá þeim tíma þegar þú varst í neyslu? 

5. Heldur þú að almennir borgar átti sig á því hversu stór fíkniefnamarkaðurinn er 

hér á landi? 

a. Myndir þú áætla að Akureyringar átti sig á því hversu stór markaðurinn er 

fyrir norðan?  

b. Telur þú að fíkniefnamarkaðurinn á Akureyri sé lokaður og/eða ákveðið 

feimnismál? 

6. Hver var stærsti vettvangur fíkniefnasölu á Akureyri á sínum tíma? 

7. Hvaða áhrif hefur aukin fíkniefnasala haft á samfélagið og viðhorf einstaklinga til 

fíkniefna? 

8.  Hver var þín upplifun af fíkniefnasölu og ferlið sem því fylgdi? 

 


