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 i 

Útdráttur 
 

Lögreglan, sem stofnun, myndi ekki geta starfað ef það væri ekki fyrir traust almennings til 

hennar. Lögreglan þarf að auðvitað glíma við ýmis vandamál og standa sig með prýði í augum 

almennings til þess að tryggja að almenningur haldi áfram að treysta sér. Eitt af erfiðustu 

verkefnum sem lögreglan hefur sinnt á síðustu áratugum eru tölvu- og netglæpir. Tilgangur 

þessa verkefnis er að kynna slíka glæpi, sem ætlast er til að lögreglan sinni, og útskýra betur 

hvers vegna þeir geta reynst erfiðir úrlausnar. Meginmarkmiðið er að skilgreina tölvu- og 

netbrot og skýra hvers vegna þessi nýlegi flokkur afbrota er ekki aðeins hættulegur, heldur 

einnig hversu algengur hann er í raun og veru. Í ritgerðinni verða tölvu- og netbrot skilgreind, 

skýrt verður frá undirflokkum þeirra, og fjallað verður um kenningalegan bakgrunn þessa 

afbrotaflokks. Ritgerðin kemur  inn á uppruna internetsins ásamt því að skoða alþjóðlega 

skipulagða brotastarfsemi sem fer fram í gegnum internetið. Að lokum verður fjallað um 

löggæsluna sem fram fer í netheimum auk tíðni og umfangs netbrota.  

 

 

Lykilorð: Lögregla, traust, tölvu- og netglæpir, internet, skipulögð brotastarfsemi, löggæsla. 
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Abstract 
 
The police, as an institution, could not function if it wasn‘t for the public‘s trust. The police must 

of course deal with all sorts of problems and do a proper job in the eyes of the public to ensure 

that trust. One of the most challenging issues the police must deal with for the past few decades 

are the ones involving cybercrime. The purpose of this assignment is to introduce said crimes, 

that the police are expected to deal with, and explain how they can be quite a difficult task for 

the police force. The main goal is to define the term cybercrime and explain why this new kind 

of crime is not only dangerous but also how common it really is. The paper will define 

cybercrime as a whole, explain the subcategories of cybercrime and examine it’s theoretical 

background. The thesis will touch upon the beginning of the internet as well as look into the 

organized crime that takes place though the internet. Finally, the thesis will examine the 

policing that goes on through the internet, and statistics will be examined as well. 

 

Key words: Police, trust, cybercrime, internet, organized crime, policing
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1. Inngangur 

Í heimi þar sem að þróun á sviði vísinda og tækni fer ört vaxandi þróast einnig nýjar leiðir til 

framfara. Framfarir á sviði tækninnar hafa verið fyrirferðarmiklar og gert okkur kleift að finna 

lausnir að vandamálum sem áður voru ekki auðfundnar. Tæknin hefur gert okkur kleift að hafa 

samskipti hvert við annað án þess að vera á sama stað eða í sama landi sem og auðveldað okkur 

dagleg verkefni sem annars hefðu krafist meiri fyrirhafnar, svo sem það að geta stundað 

bankaviðskipti í gegnum internetið, keypt vörur og þjónustu án þess að fara út úr húsi og 

stundað nám að heiman (Bossler og Holt, 2009).  

       Með framförum geta þó einnig fylgt vankantar og er tæknin þar ekki undanskilin. Þar sem 

stór hluti okkar samskipta fer fram í gegnum internetið og við reiðum okkur á internetið í sífellt 

meira mæli en áður til að sinna daglegum verkefnum, hafa opnast nýjar leiðir fyrir einstaklinga 

til að fremja afbrot og notfæra sér þessa vankanta sem að tækninni hafa fylgt (Siegel, 2018). 

Fræðamönnum hefur greint á um hvort að þau afbrot sem framin eru í gegnum, eða með 

aðstoð internetsins og tölva séu ný tegund afbrota eða hvort að þau séu nýtt afbrigði 

hefðbundinna brota sem áttu sér stað áður en internetið kom til sögunnar (Wall, 2005). 

       Hvort sem að slík afbrot teljast sem nýr brotaflokkur eða nýtt afbrigði hefðbundinna brota 

skapa þau engu að síður mikla áskorun fyrir löggæsluyfirvöld, meðal annars vegna þess hve 

óstaðbundið internetið er. Þar af leiðandi eru slík afbrot oft á tíðum alþjóðleg í eðli sínu og 

teygja anga sína víða um heim sem gerir þeim aðilum sem rannsaka slík brot enn erfiðara fyrir 

að hafa upp á brotamönnum. Megin tilgangur þessarar ritgerðar er að lýsa tölvu- og netbrotum 

og gera grein fyrir þeim fræðilegu umfjöllunum sem hafa átt sér stað í kringum brot sem falla 

undir skilgreiningu tölvu- og netbrota. Þar að auki verður leitast svara við spurningunni; Hverjar 

eru helstu áskoranir þeirra sem að rannsaka tölvu-og netbrot, þá sér í lagi áskoranir lögreglu í 

þeim efnum. 

       Ritgerðinni er skipt niður í níu kafla að inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla verður gert grein 

fyrir hugtakinu tölvu- og netbrot og hugtakið skilgreint eftir því sem næst kemst. Í þriðja kafla 

verður stuttlega stiklað á helstu undirflokkum tölvu- og netbrota, en án greinilegra skilgreininga 

á hugtökum og helstu tegundum og undirflokkum þessara brota er erfiðara að gera sér grein 

fyrir viðfangsefninu. Fjórði kafli er fræðilegur, eða kenningalegur bakgrunnur þar sem farið er 

yfir hvernig afbrotafræðingar og aðrir fræðamenn er fást við rannsóknir á tölvu-og netbrotum 
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hafa beitt hefðbundnum kenningum félagsvísinda til að varpa ljósi á þessi brot. Fimmti kafli er 

tileinkaður internetinu sem er ein af meginforsendum þess að tölvu- og netbrot eigi sér stað. Í 

þeim kafla verður stuttlega farið yfir uppruna internetsins, auk þess sem að gert verður grein 

fyrir Huldunetinu (e.dark web). Í sjötta kafla, verður gert grein fyrir tengingu tölvu-og netbrota 

við alþjóðavæðingu, hvernig internetið og aukin tenging jarðarbúa hefur mótað form þessara 

brota, auk þess sem varpað verður ljósi á hvort ný tegund skipulagðra brotahópa hafi átt sér 

stað í kjölfar. Sjöundi kafli ber heitið ,,löggæsla í netheimum”. Sá kafli fjallar um áskoranir 

lögreglu í tengslum við þessi nýju brot sem hafa gert var við sig á síðastliðnum áratugum sem 

og þróun nýrra viðbragða til þess að koma til móts við þarfir þeirra sem verða fyrir netbrotum. 

Í áttunda kafla verður að lokum rétt gert grein fyrir tíðni og umfangi tölvu-og netbrota, auk þess 

sem að reynt verður að útskýra ástæður þess að tölvu-og netbrot eru síður tilkynnt til lögreglu 

en önnur hefðbundin brot. Níundi kafli er að lokum stutt samantekt og umræður.



 

 3 

2. Skilgreining tölvu- og netbrota 
Afar hröð þróun hefur verið á sviði tölvu- og netglæpa frá því að fyrstu tilfellin þar sem að tölvur 

og internetið var notað í ólöglegum tilgangi litu dagsins ljós um árið 1970 (Florida Tech, e.d). 

Tölvu-og netbrot hafa marga snertifleti og mörg ólík svið komið að því að rannsaka og greina 

umfang þeirra, þá mest áberandi innan félagsvísinda (Reyns og Henson, 2013). Vegna þess 

hversu hröð þróunin á þessum brotum hefur verið og hversu margir aðilar hafa komið að og 

fjallað um þessi brot hefur skort haldbærar skilgreiningar á hugtakinu. Hinsvegar hefur hin 

hefðbundna skilgreining á hugtakinu verið sú að tölvu- og netbrot séu þau afbrot sem framin 

eru í gegnum, eða með aðstoð internetsins (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016).  

       Enn fremur hafa tölvu-og netbrotum verið skipt upp í tvo meginflokka og greinarmunur 

gerður á milli annarsvegar þeirra brota sem eru að öllu leyti háð internetinu og geta ekki verið 

framin nema fyrir tilstilli internetsins (e. cyber-dependent) og hins vegar þeirra hefðbundnu 

brota sem geta verið framið án þess að netið eða tölva sé notuð en stigmagnast hins vegar með 

notkun þeirra og taka gjarnan á sig aðra mynd (e. cyper-enabled). Tölvu-og netbrota hugtakið 

hefur því gjarnan verið notað sem regnhlífarhugtak yfir öll þau ólíku refsiverðu athæfi sem eiga 

það sameiginleg að styðjast við tölvu, tölvukerfi og internetið (Holt, 2018).  

       Þessir tveir meginflokkar tölvu-og netbrota eru afar ólíkir í eðli sínu og staðsettir á 

sitthvorum enda rófsins með tilliti til þolendahóps, aðferðafræði og hvatningu brotamanns fyrir 

því að fremja tiltekið brot (Wall, 2017). Þau brot sem teljast háð internetinu að öllu leyti eru í 

flokki hátækniafbrota þar sem að brotamenn notast við háþróaðar ársásir á borð við DDoS 

árásir (e.Distributed Denial of Service) og spilliforrit (e.malware) og beinast slíkar árásir gegn 

öðrum tölvukerfum og innviðum þeirra (Furnell, Emm, Lab og Sapadaki, 2015). Stórar stofnanir 

og fyrirtæki á borð við banka og fjarskiptafyrirtæki hafa orðið mun sýnilegri aðilar í þolendahóp 

þessara brota, en með slíkum árásum á tölvukerfi geta brotamenn komist yfir gríðarlegt magn 

af persónulegum upplýsingum og gögnum sem vinsæl eru til dreifingar og kaups í undirheimum 

(Ríkislögreglustjórinn, 2016).  
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       Þau brot sem eru aðeins framin með aðstoð internetsins en gætu átt sér stað þrátt fyrir að 

internet eða tölva komi hvergi nærri, eru gjarnan þau brot sem falla undir hefðbundin refsilög 

ríkja, undir þeim formerkjum að þau hafa stigmagnast með notkun tækninnar (Wall, 2005). Í 

þessum flokki teljast brot eins og hvers kyns þjófnaður, fjársvik og ólögleg sala og kaup á ýmsum 

verðmætum, brot sem áður voru framin staðbundið en eru nú gjarnan framin á heimsvísu 

vegna eiginleika internetsins (Wall, 2017).  
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3. Undirflokkar tölvu- og netbrota 

Ásamt því að greinarmunur hefur verið gerður á þeim brotum sem eru háð internetinu og þeim 

brotum sem geta átt sér stað án þess að internetið sé notað, hefur tölvu- og netbrotum 

jafnframt verið skipt upp í frekari undirflokka. Netþjófnaður, netskemmdarverk, frávikshegðun 

á netinu og nethernaður eru þeir flokkar tölvu-og netbrota sem verða skilgreindir nánar.  

 

3.1 Netþjófnaður (e. cybertheft) 

Internetið hefur gert það að verkum að brotamenn hvaðan af í heiminum getað hagnast 

fjárhagslega á auðveldan, hraðan, en jafnframt á ólögmætan hátt. Í stað þess að þjófnaður sé 

bundinn við landfræðileg svæði, stunda netþjófar svik og kúgun í fljótandi og 

landamæralausum heimi internetsins sem gerir þeim kleift að ná til mun stærri þolendahóps 

en áður, hvar sem er í heiminum (Holt, 2018). Auk þess sem að internetið hefur gert 

brotamönnum kleift að ná til fleiri aðila en áður hafði verið hægt, hefur það gert það að verkum 

að brotamenn á borð við netþjófa geta stundað brot sín á hvaða tíma sólahrings sem er, unnið 

einir eða í hópum og jafnframt falið sig í skjóli nafnleyndar (Siegel, 2018).  

      Auk þeirra tækifæra sem að internetið hefur skapað fyrir brotamenn hafa þær aðferðir sem 

að netþjófar hafa stuðst við til að fremja brot sín virst ótakmarkaðar og orðið sífellt þróaðri og 

fágaðri með tímanum. Aðferðir netþjófa til auðgunar eru meðal annars persónuþjófnaður, þar 

sem persónueinkennum einstaklinga er stolið í hagnaðarskyni, brot á höfundarétti, ólögmæt 

sala og kaup á varningi og netfjársvik á borð við hraðbankasvindl og gíslatökuforrit 

(e.ransomware), þar sem að tölva er sýkt, gögn tölvunnar dulkóðuð og gerð ólæsileg og 

einstaklingur síðan krafinn um peningagreiðslu í skiptum fyrir gögnin (Siegel, 2018).  

 

3.2 Netskemmdarverk (e. cybervandalism) 

Ólíkt netþjófnaði, þar sem að brotamenn leitast eftir því að auðgast á ólögmætan máta, oftast 

í formi fjárhagslegs hagnaðar, er yfirleitt litla gróðastarfsemi að hafa upp úr 

netskemmdarverkum. Markmið netskemmdarvarga er því ekki á formi auðgunar, heldur miðar 

brotastarfsemi þeirra einna helst að því að eyðileggja, hefna eða skaða orðsporð tiltekinna 

aðila.  
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       Spilliforrit eru algengasta birtingarmynd netskemmdarverka en meðal spilliforrita eru 

meðal annars vírusar, ormar og trójuhestar (e. trojan horse) sem laumast inn í net-og tölvukerfi 

og sýkja tölvuna (Siegel, 2018). Meðal eiginleika spilliforrita eru blekkingar, þar sem 

tölvunotendur gera sér oft ekki grein fyrir að um vírus er að ræða vegna þess að á yfirborðinu 

lítur hann út fyrir að vera tengill á viðurkennda slóð en sýkir síðan tölvuna og dreifir vírusnum 

yfir á önnur tölvukerfi (Bossler og Holt, 2009).  

       Í flokki netskemmdarverka teljast einnig netáreiti (e.cyberbullying) og netumsátur 

(e.cyberstalking) sem eiga það sammerkt að valda skaða og ótta meðal þolenda, oftast félags-

og sálrænum skaða. Áreiti og umsátur á netinu fela í sér sérstakar áskoranir þar sem að oftast 

nær er auðveldara fyrir aðila að áreita aðra á netinu vegna nafnleyndar, ásamt því að skaðinn 

og afleiðingar geta orðið mun víðtækari (Ansary, 2020). Það sem í fyrstu getur litið út fyrir að 

vera áreiti eins aðila á tiltekinn einstakling getur auðveldlega orðið að hópáreiti margra vegna 

þess eiginleika að geta dreift efni til og á milli margra aðila (Aboujaounde, Savage, Starcevic og 

Salame, 2015).  

 

3.3 Frávikshegðun á internetinu (e.cyberdeviance) 

Undir frávikshegðun á internetinu fellur gjarnan hegðun og starfsemi sem ekki endilega hefur 

verið skilgreind sem refsiverð en vekur þrátt fyrir það upp ýmsar siðferðislegar spurningar. 

Hegðunin eða starfsemin getur þó talist refsiverð og fallið undir hefðbundin refsilög. Á 

undanförnum árum hefur internetið orðið að stórum og viðamiklum vettvangi fyrir ýmis konar 

starfsemi og þjónustu, bæði löglega sem og ólöglega. Vændi, fíkniefnasala og sala og kaup á 

öðrum ólöglegum varningi, klám og barnaklám eru dæmi um slíkar vörur, þjónustu og starfsemi 

sem má finna á internetinu. Internetið hefur auk þess auðveldað einstaklingum sem hafa áhuga 

á slíku efni aðgang að því (Siegel, 2018).  

       Mikið er til af klámfengnu efni á internetinu og aðgangur að því efni tilturlega auðveldur 

fyrir þá einstaklinga sem vilja það nálgast. Klám hefur þrátt fyrir auðveldan aðgang verið litið 

hornauga af samfélaginu og oft á tíðum talist sem samfélagslegt vandamál (Nagle, 2011). 

Internetið hefur gert það að verkum að klámiðnaðurinn sem slíkur hefur tekið miklum 

breytingum, og breytingar á félagslegri hegðun hafa fylgt í kjölfarið. Til að mynda hefur 

skömmin við að láta sjá sig kaupa óæskilegt efni verið tekin í burtu með tilkomu internetsins 

(Siegel, 2018). Internetið hefur þar að auki skapað vettvang sem gerir óæskilega félagslega 
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hegðun réttlætanlegri í augum þess sem að sækist í slíkt efni sökum þess að einstaklingar geta 

samsamað sig öðrum með sömu þrár eða fantasíur. Til að mynda, hafa barnaklámshringir með 

meðlimum víðast hvar um heiminn sprottið upp, sem hafa að geyma stórt myndasafn af 

klámfengnu efni af börnum (Krone, 2004).  

 

3.4 Nethernaður (e.cyberwar)  

Starfsemi ríkja heimsins og mikilvægir innviðir þeirra eru í síauknu mæli að verða háð tölvum 

og internetinu og getur það getur boðið upp á annars konar hættur en áður hefur tíðkast. 

Þjóðaröryggi ríkja er þar gjarnan stefnt í hættu þar sem að brotamenn, gjarnan stjórnvöld og 

heryfirvöld annarra ríkja geta brotið sér leið inn í tölvukerfi og truflað eða lamað starfsemi 

mikilvægra innviða á borð við raforku, efnahag, flugumferð og samskiptakerfa sem getur haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér (Warf og Fekete, 2016). 
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4. Kenningarlegur bakgrunnur 

Afbrot og afbrotahegðun eru viðfangsefni sem fræðamenn hafa rannsakað mikið innan 

félagsvísinda og eru viðfangsefni sem hafa fengið mikla umfjöllun innan fræðanna. 

Afbrotafræði er sú fræðigrein er fæst meðal annars við að rannsaka afbrot, eðli þeirra, umfang 

og einkenni og er afbrotafræðin að ýmsu leyti mun þverfaglegri fræðigrein en félagsfræði þar 

sem að afbrotafræðingar koma úr röðum ólíkra fræðigreina, svo sem lögfræði, sálfræði og 

félagsfræði, svo dæmi má nefna. Þrátt fyrir það er afbrotafræði ein af undirgreinum 

félagsfræðinnar og henni náskyld (Helgi Gunnlaugsson, 2003).  

       Tölvu- og netbrot hafa lítið verið rannsökuð í samanburði við hin hefðbundnu afbrot og 

aðeins nýlega hafa tölvu- og netbrot orðið að viðurkenndu viðfangsefni afbrotafræðinnar. 

Áhugi fræðamanna á þessum brotum hefur þó vaxið mikið á síðastliðnum árum og hafa 

afbrotafræðingar reynt að útskýra eðli og einkenni tölvu- og netbrota og netbrotahegðun út 

frá kenningarlegum ramma félagsvísinda, líkt og með önnur viðfangsefni. Til þess að varpa ljósi 

á þau brot sem framin eru á, eða með aðstoð internetsins hafa fræðamenn stuðst hvað mest 

við kenningu Cohen og Felson um aðstæðubundin brot (e. routine activity theory, RAT) en 

kenningin hefur einna helst verið notuð til þess að varpa ljósi á þolendur, fremur en gerendur 

netbrota (Leukfeldt og Yar, 2016). Samkvæmt kenningunni hefur lífstíll og félagsleg hegðun 

einstaklinga áhrif á það hvort að einstaklingur verði fyrir afbroti og leggur kenningin grunn að 

þremur þáttum sem spá fyrir um, eða auka líkurnar á að afbrot verði framið. Þeir þættir sem 

um ræðir eru; aðgengi að fórnarlambi, fjarvera verjanda sem gæti komið í veg fyrir framningu 

brots og gerandi með ákveðinn brotavilja (Siegel, 2018).  

       Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar með það að markmiði að kanna hvort kenningin 

um aðstæðubundin brot eigi jafn vel við um tölvu- og netbrot og hún á við um hin hefðbundnu 

brot sem framin eru í hinum efnislega heimi. Niðurstöður þeirra rannsókna hafa hinsvegar gefið 

af sér ólíka mynd og ekki hafa allir fræðamenn fallist á eitt um hversu vel kenningin á  við um 

þau brot sem framin eru á netinu (Leukfeldt og Yar, 2016). Yar (2005) hefur meðal annars bent 

á að uppbygging netheima sé að mörgu leyti frábrugðin því sem að þekkist í hinum efnislega 

heimi og lítur hvorki að tíma né rúmi, sem er eitt af grundvallarþema kenningarinnar og því sé 

erfiðara að yfirfæra kenninguna um aðstæðubundin brot á tölvu- og netbrot.  
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       Rannsakendur sem leitast hafa eftir því hvort kenningin eigi við hafa beint sjónum sínum 

að bæði cyber-enabled brotum, þar sem internetið er notað sem hjálpartæki við að fremja brot 

sem og cyber-dependent brotum þar sem tölva eða netið er beinn liður í því að fremja brot. 

Niðurstöður þeirra rannsókna hafa gefið vísbendingar um að kenningin eigi betur við um brot 

sem beinast gegn persónu einstaklings, svo sem netáreiti og netumsátur frekar en við önnur 

brot sem ráðast gegn tölvukerfum, líkt og hvers kyns spilliforrit (Bossler og Holt, 2009
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5. Internetið 

Eins og áður kom fram þá fylgir internetinu ýmsir vankantar, og í rauninni má segja að sama 

um hvað verið sé að tala, þá sé alltaf hægt að finna einstaklinga sem vilja nýta sér vissa hluti og 

misnota þá til að reyna að græða á því. Það eru ýmsar hliðar á internetinu og sú hlið sem er 

hvað hættulegust nefnist á ensku “dark web”. 

 

5.1 Uppruni internetsins 

Internetið er vægast sagt risastórt fyrirbæri og það er ekki auðvelt að útskýra fyrir hverjum sem 

er hvað það er nákvæmlega eða þá hvernig það kom til með að vera. Það er það stórt og flókið 

fyrirbæri að erfitt er að tengja uppruna þess við einhverja eina ákveðna manneskju. En upphaf 

internetsins er talið hafa átt sér stað um árið 1960, en löngu á undan þeim tíma voru sumir 

vísindamenn á borð við Nikola Tesla, sem áttu von á að einn daginn kæmi það til með að vera, 

og sáu fyrir sér upphaf einskonar nets sem myndi tengja almenning saman á einn hátt eða 

annan (Andrews, 2013). 

       Í kringum árið 1960, þegar internetið var að taka sín fyrstu skref í heiminum, voru tölvur 

mun stærri en þær eru í dag. Oft það stórar að þær tóku upp heilu herbergin, og voru það 

vísinda- og rannsóknarmenn sem notuðu þessar tölvur til að halda uppi samskiptum á tíma 

Kalda stríðsins. Árið 1962 var það vísindamaðurinn J.C.R. Licklider sem kom fram með 

hugmyndina um ákveðna tengingu tölva sem gátu talað við hvor aðra. Það var svo sjö árum 

síðar eða um 1969 þegar fyrstu skilaboðin voru send milli tveggja tölva í gegnum það sem þá 

þekktist sem “ARPANET” sem er stytting á bandaríska nafninu The Advanced Research Projects 

Agency Network. Skilaboðin voru senda á milli tölva sem staðsettar voru í UCLA og Stanford 

háskólanum í Kaliforníu, nemandi við UCLA að nafninu Charles Kline setti sér það markmið að 

senda skilaboð til tölvu Stanford háskólans með orðinu “LOGIN” eða innskráning á íslensku, en 

það eina sem tölvan í Stanford háskólanum fékk sent var “LO” (Zimmermann og Emspak, 

2017).  

       Árið 1973 tengdust aðrir háskólar í heiminum sig við ARPANET en það voru háskólar í 

London og Noregi sem voru fyrstir til, og má þar með segja að þá hafi “internetið” fyrst fæðst. 

Árið 1971 kynnti loks maður að nafni Ray Tomlinson heiminn fyrir tölvupóstinum eða það sem 

þekkist út um allan heim sem “email” eða “electronic mail”. Ýmsir vísinda- og rannsóknarmenn 
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héldu áfram að reyna að þróa þetta áfram þar til loksins varð til það sem þekkist í dag sem 

“World Wide Web” árið 1991 og aðeins einu ári síðar eða árið 1992 varð fyrsta hljóðbrotið og 

myndskeiðið opinberað á internetinu (Zimmermann og Emspak, 2017). 

 

5.2 Dark Web 

Þegar talað er um “dark web” er átt við þann hluta internetsins þar sem einstaklingar geta haft 

aðgengi að leynilegum skjölum en einnig ólöglegu efni sem einstaklingar dreifa sín á milli. Það 

gengur oft misskilningur á hefðbundnu ólöglegu efni sem sett er í dreifingu á netið og síðan á 

því efni sem er að finna á “dark web”. Oft má finna ákveðið form af stafrænu kynferðisofbeldi 

sem nefnist “hefndarklám” á internet síðum sem eru ekki hluti af dark web. Kynferðislegum 

myndum og myndböndum hefur jafnvel verið dreift á samfélagsmiðla eins og Twitter og 

Instagram, en þegar það kemur að efni sem hægt er að finna á dark web þá er verið að tala um 

hluti eins og barnaklám, sem fyrirfinnst ekki á hefðbundnum klámsíðum á internetinu. Einnig 

hefur Dark Web verið notaður fyrir fjársvik, ólöglega sölu og dreifingu skotvopna sem og 

fíkniefna (Bradbury, 2014). Dark Web þarfnast ákveðinnar dulkóðunar til þess að hægt sé að 

halda því leyndu hver sé að dreifa þessu ólöglega efni um internetið. Þar liggur einnig munurinn 

á því sem skilgreint hefur verið Deep Web og svo Dark Web. En Deep Web er hugtak sem nær 

yfir allar þær síður sem birtast manni ekki þegar maður notar hefðbundna leit á internetinu. 

Þetta nær til allra þeirra síða sem þarfnast sérstakan aðgang, eins og netfang, notendanafn, 

lykilorð og svo framvegis. Sem dæmi má nefna síður innan banka svo sem heimabanka, og 

annað slíkt. 

 Í dag er Dark Web einnig orðinn rafræn tegund af markaði fyrir einstaklinga að versla 

alls kyns ólögleg efni á. Dark Web er þ.a.l. mjög aðlaðandi fyrir einstaklinga sem vilja versla án 

þess að nokkur viti að þeir séu í raun að því. Þar hafa einstaklingar tækifæri til að auglýsa 

þjónustu sína sem þeir gætu annars ekki gert með löglegum hætti. Dæmi eru um að 

einstaklingar selji allt frá fíkniefnum á þessum svokallaða Dark Web, í hluti eins og barnaklám. 
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6. Tölvu- og netbrot og Alþjóðavæðing 

Hnattvæðing, eða alþjóðavæðing eru hugtök sem njóta sífellt meiri vinsælda í daglegu lífi og 

orðræðu heimsins. Hnattvæðing, í sinni einföldustu mynd vísar til þess að heimurinn, ríki 

heimsins og jarðarbúar verða sífellt tengdari með aukinni þróun á ýmsum sviðum. Hnattvæðing 

snertir flesta fleti mannlegs lífs, svo sem efnahagslíf, hagkerfi, menningu, fólksferla og ekki síst, 

samskipti einstaklinga og hópa (Barak, 2001). Tölvutæknin hefur óneitanlega átt þátt í að móta 

þann veruleika sem að við búum við í dag og stuðlað að auknum og þróaðri samskiptum milli 

fólks frá ólíkum landsvæðum. Þessar breytingar á samskiptaleiðum fólks hafa þar að auki leitt 

til breytinga á félagslegri hegðun sem og inntaki og formi refsiverðrar háttsemi (Wall, 2017).  

       Wall (2017) hefur varpað fram nokkrum þáttum sem taldir eru einkenna samskipti 

einstaklinga og hópa á netinu í dag og stuðla jafnframt að auðveldari og áhrifaríkari leið til 

afbrota en áður fyrr. Hraði, fjarlægð, magn og umfang eru meðal þeirra þátta sem samskipti á 

netinu eru talin einkennast af. Vegna þess hversu óstaðbundið internetið er hefur fjarlægð lítil 

áhrif á það við hverja einstaklingar eiga í samskiptum við. Samskiptin eru að því leyti ekki lengur 

bundin við lítinn hóp af fólki sem býr innan sömu landfræðilegra marka heldur eru þau orðin 

alþjóðleg í eðli sínu. Hraði, magn og umfang stuðla að því að  efni á mun auðveldara með að 

komast í hvers kyns dreifingu og einstaklingar geta náð fram meira tjóni eða gróða á mun 

skilvirkari hátt en áður var talið mögulegt. Auk þess auðveldar internetið einum aðila að fremja 

umfangsmikið brot sem áður fyrr krafðist gjarnan margra aðila.  

        Vegna þeirra breytinga sem hafa átt sér stað með tilkomu internetsins hefur margt þurft 

að taka breytingum til að halda í takt við aukna þróun. Vegna breyttra og mun alþjóðlegri 

lifnaðar- og samskiptahátta fólks hefur staðbundin löggæsla orðið fyrir alþjóðlegum áhrifum 

sem hefur krafist aukinnar samvinnu og samstarfs ólíkra stofnanna (Holt, 2018). Þar að auki er 

talið að um 80% tölvu-og netbrota séu í formi skipulagðrar brotastarfsemi að einhverju tagi 

(United Nations, 2013).  

 

6.1 Alþjóðleg skipulögð brotastarfsemi  

Aukin tölvu- og netvæðing hefur getið af sér aukna og nýja möguleika fyrir einstaklinga og hópa 

til þess að fremja hvers kyns afbrot. í ljósi þess hafa fræðamenn, löggæsluyfirvöld, stjórnvöld 

og aðrir þeir sem að koma að því að rannsaka og fjalla um tölvu- og netbrot velt því fyrir sér 
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hvort að skipulagðir brotahópar séu í auknum mæli að verða til í hinum stafræna heimi og hvort 

að slíkir hópar falli undir almenna skilgreiningu og uppbyggingu á skipulögðum brotahópum 

eða hvort að starfsemi skipulagðra brotahópa sem hafa verið starfræktir utan internetsins sé 

að miklu leyti að færast yfir í hinn fljótandi heim internetsins (Broadhurst, Grabosky, Alazab og 

Chon, 2014). 

       Skipulagðir brotahópar og einkenni þeirra eru meðal viðfangsefna sem tiltölulega mikið 

hefur verið fjallað um af fræðimönnum, en mun takmarkaðri umfjöllun hefur verið um hvernig 

skipulagðir brotahópar verða til í gegnum netið eða hvernig þeir nota netið til að auka við og 

hámarka starfsemi sína (Leukfeldt, Kleemans, Kruisbergen og Roks, 2019). Rannsakendur sem 

hafa fengist við að rannsaka og útskýra eðli og uppbyggingu skipulagðra brotahópa á netinu 

hafa gjarnan gert greinarmun á þrenns konar hópum; hefðbundnum skipulögðum brotahópum 

sem nýta sér internetið að einhverju leyti, hópum sem taka þátt í minniháttar skipulögðum 

netbrotum (e.low-tech organised cybercrime) og hópum sem taka þátt í meiriháttar netbrotum 

(e.high-tech organised cybercrime) (Leukfeldt, Kleemans, Kruisbergen og Roks, 2019).  

      Rannsóknir á eðli og einkennum skipulagðra brotahópa hafa bent til þess að uppbygging 

þeirra hópa sem eru tengdir við starfsemi sem fer fram á alþjóðavettvangi sé að ýmsu leyti 

frábrugðin brotahópum þar sem að brotastarfsemi er staðbundin. Í stað skipulagðrar 

kjarnastarfsemi með stigveldisskiptri meðlimaskiptingu, bendir flest til þess að alþjóðlegir 

skipulagðir brotahópar séu lauslegt tengslanet margra aðila sem hafa þó, líkt og meðlimir 

annarra brotahópa, ákveðnu hlutverki að gegna innan hópsins ásamt nokkrum 

kjarnameðlimum sem sjá oftast um að skipuleggja ólögleg athæfi (Albanese og Reichel, 2014). 

Fræðamönnun hefur þó greint á um það hvort að um skipulagða brotastarfsemi sé að ræða og 

margir hafa varað við því að skilgreiningin á hefðbundnum brotahópum eigi ekki endilega við 

um þá hópa sem aðhafast einna helst á internetinu (Broadhurst, Grabosky, Alazab og Chon, 

2014).         

       Alþjóðleg brotastarfsemi tengist gjarnan mörgum brotaflokkum og er ein helsta 

birtingarmynd slíkrar starfsemi á netinu í formi sölu á ólöglegum varningi í gegnum vefþjóna og 

spjallborð (Lusthaus, 2013). Hvort sem um ræðir alþjóðlega skipulagða brotahópa sem 

aðhafast hvað mest í hinum efnislega heimi og stunda viðskipti á borð við sölu og dreifingu 

fíkniefna, mannsal, peningaþvætti og fleiri ólögleg athæfi, eða hópa sem stunda minniháttar, 

eða meiriháttar netbrot hafa Leukfeldt og félagar (2019) meðal annars greint frá þætti 
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internetsins í tengslum við skipulagða brotastarfsemi. Þáttur internetsins í þeim efnum hefur 

þar þjónað sem mótun hópa, tenging hópa við sérstaka tengiliði og almennt þjónað sem 

samskiptaleið milli aðila til að ýmist skipuleggja brot, komast í samband við sérhæfða tengiliði 

eða deila ólöglegu efni líkt og barnaklámi, milli aðila.  

 

6.2 Kynferðisleg misnotkun gegn börnum í gegnum netið 

Mál er varða kynferðislegt ofbeldi eða kynferðislega misnotkun gegn börnum hefur ávallt verið 

litið alvarlegum augum. Slíkt efni hefur verið aðgengilegt um langt skeið og löngum fyrir tíma 

tölva og internets. Með tilkomu internetsins hafa málum er varða kynferðislega misnotkun 

gegn börnum í gegnum netið þó fjölgað og koma sífellt meira inn á borð lögreglu. Þar að auki 

hafa áhyggjur almennings og lögreglu aukist til muna í tengslum við slík brot. Internetið hefur 

auðveldað einstaklingum aðgang að klámfengnu efni af börnum sem og gert brotamönnum 

kleift að nálgast fórnarlömb á nýjan og auðveldari hátt (Owens, Eakin, Hoffer, Muirhead og 

Shelton, 2016).  

      Gerður hefur verið greinarmunur á tvennskonar kynferðislegri misnotkun sem fer fram í 

gegnum internetið. Annarsvegar tælingu (e. grooming), þar sem að brotamenn tæla ung börn 

til kynferðislegra athafna, og hinsvegar dreifingu eða eigu klámfengins efnis af börnum (Krone 

og Smith, 2017). Brotamönnum sem tæla börn hafa enn fremur verið skipt upp í tvo hópa; þeir 

sem að hafa samband við börn, einungis í gegnum internetið, og þeir sem að hafa samband við 

börn í gegnum internetið en sækjast eftir frekari sambandi í hinum efnislega heimi (Babchishin, 

Hanson og VanZuylen, 2014). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á skýr tengsl á milli tælingu 

brotamanns á ungum börnum í gegnum netið og þess að fremja kynferðisbrot gegn börnum í 

hinum efnislega heimi (Krone og Smith, 2017). Þau brot eru síður alþjóðleg í eðli sínu þar sem 

að líkurnar á því að brotamaður og þolandi séu staðsett innan sömu landfræðilegra marka eru 

góðar. Þau brot rata þar af leiðandi oftar inn á borð staðbundinna lögregluumdæma þar sem 

að flækjustig við rannsókn slíkra kynferðisbrota er gjarnan minna en við brot sem að teygja 

anga sína víðar (Holt, 2018).  

       Rannsóknir á kynferðisbrotamönnum sem hafa í sinni eigu safn af klámfengnu efni af 

börnum, eða dreifa slíku efni hafa einnig verið framkvæmdar, og hafa fræðamenn leitast svara 

við því hvort tengsl séu á milli kynferðislegra fantasía og þess að brjóta á barni í hinum efnislega 

heimi. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á þau tengsl séu til staðar (Bourke og Hernandez, 
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2009), en ekki er víst í hvora áttina þau tengsl séu. Niðurstöður rannsóknar McCarthy (2010) 

bentu til þess að 84% þátttakenda höfðu kynferðislega misnotað barn undir lögaldri áður en 

þeir höfðu haft í eigu klámfengið efni. Þrátt fyrir það hefur verið talið að frá 3-85% þeirra sem 

aðhyllast slíkt efni taki þátt í annarskonar kynferðisbrotum, hinsvegar er almennt minni 

vitneskja um þessa tegund brotamanna og taka til fleiri þátta þegar að einkenni 

kynferðisbrotamanna eru skoðuð (Owens, Eakin, Hoffer, Muirhead og Shelton, 2016).  

    Klámfengið efni af börnum á internetinu, eitt og sér hefur þá sérstaklega orðið að alþjóðlegu 

vandamáli (McCarthy, 2010) sem hefur vakið upp mikla athygli meðal löggæsluyfirvalda. 

Dreifing klámfengis efnis af börnum skapar ýmist mikla erfiðleika við rannsókn brota þar sem 

að einstaklingar með slík efni í sínum eigum eru dreifðir víðsvegar um heiminn, auk þolenda. 

Þá hafa barnaklámshringir, með töluverðu magni af klámfengnum myndum og myndböndum 

af börnum verið gerðir upptækir (Krone, 2004). Kynferðisleg misnotkun gegn börnum í gegnum 

internetið er meðal þeirra brota sem geta skapað mikla erfiðleika fyrir þá er koma að rannsókn 

slíkra mála, sérstaklega þar sem að dreifing á klámfengnu efni getur farið langt út fyrir lögsögu 

einstakra þjóða. Hér í kaflanum á eftir verður sérstaklega gert grein fyrir þeim áskorunum sem 

lögregla-og löggæsluyfirvöld standa frammi fyrir er tölvu- og netbrot eru rannsökuð. 
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7. Löggæsla í netheimum 

Lögreglan stendur sífellt frammi fyrir mörgum, og oft nýjum, áskorunum hvað varðar netbrot. 

Tölvu- og símanotkun viðkvæmra hópa fer sífellt vaxandi, þar með talið hjá eldra fólki sem er 

sífellt að reyna að halda í við tækniframþróunina í heiminum og hjá yngri kynslóðinni sem er 

enn að átta sig á hlutunum í tækniheiminum, en meðalaldur barna sem fær snjallsíma eða 

spjaldtölvur í hendurnar fer lækkandi. Dæmi eru um það að börn á leikskóla aldri eru farin að 

æfa sig að nota þessi tæki foreldra sinna. Vegna skorts þessara einstaklinga á kunnáttu í 

tækninni, standa þeir frammi fyrir mikilli hættu á að verða brotaþolar netbrota. En brotamenn 

geta auðveldlega falið staðsetningu sína og auðkenni sitt, sem gerir lögreglu erfitt fyrir um að 

vinna gegn þessum brotum og koma af stað almennilegri rannsókn (Holt, 2018).  

           Þrátt fyrir að lögreglan sé sú stofnun sem ætlað er að gæta réttaröryggi borgara, stemma 

stigu við afbrotum og vinna við að rannsaka og uppljóstra brot sem hafa átt sér stað, koma aðrar 

stofnanir og fyrirtæki einnig að því að rannsaka, sporna gegn brotum og sinna eftirliti í 

netheimum. Dæmi eru um að einkarekin fyrirtæki sem hafa jafnan mikilla hagsmuna að gæta, 

hafa sótt þjónustu hjá öðrum fyrirtækjum til að sporna gegn því að brot verði framið eða leitað 

lausna. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í vírusvörnum eða ýmis net-og samskiptamiðlafyrirtæki hafa 

einnig oft á tíðum mikilvægar upplýsingar að geyma um notendur og neytendavirkni sem geta 

reynst lögreglu mikilvægur liður við rannsókn mála. Þannig hefur sífellt meira verið um aukna 

áherslu á samstarf ólíkra aðila, bæði ríkisrekinna aðila sem og einkarekinna. (Holt, 2018).  

       Ein megináskorun lögreglu og annarra sem að fást við að rannsaka tölvu- og netbrot er 

þegar staðsetning brotamanns er önnur en staðsetning brotaþola, eða að brotið er framið í 

annarri lögsögu. Lög ríkja geta skapað mikla áskorun fyrir rannsókn brots og saksókn vegna þess 

að löggjöf einstakra ríkja er oft á tíðum frábrugðin löggjöf þess ríkis sem sinnir rannsókn málsins. 

Brotamenn nýta sér þá gjarnan þessa vankanta og staðsetja sig, eða fremja brotið í ríki þar sem 

lagaumgjörð í kringum netbrot er veikari en annarsstaðar (International Telecommunication 

Unit, 2012). Völd lögreglu og löggæsluyfirvalda byggja þar að auki að mestu á innlendri löggjöf 

sem getur hamlað rannsókn á broti sem fer út fyrir landsteina, sem á oft við um tölvu- og 

netbrot. Á síðastliðnum áratugum hefur verið aukin vitundavakning meðal þjóða heimsins um 

vaxandi vandamál þess sem að tölvu- og netbrot geta skapað, bæði fyrir löggæslu sem og 

réttarkerfið í heild og aukin áhersla hefur verið lögð á alþjóðlega samninga og alþjóðlega 
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samvinnu til að taka á og sporna gegn þessum brotum (United Nations, 2013). Þá hafa 

fræðamenn á sviði laga einnig bent á að samræma þurfi löggjöf ríkja er lúta að brotum sem 

gætu fallið undir tölvu- og netbrot til að auðvelda rannsóknarferli og saksókn mála sem að 

teygja sig yfir alþjóðlegan völl (Brenner og Schwerha, 2004).  

       Hingað til hefur verið töluverður skortur á þeim úrræðum sem standa lögreglu til boða 

þegar tölvu- og netbrot eru rannsökuð, þá sérstaklega á alþjóðlegum vettvangi (Kellermann, 

2010). Hinduja (2007) hefur einnig bent á ólíka eiginleika þess að rannsaka hin hefðbundnu brot 

og þau brot sem framin eru í gegnum tölvu og internetið, eða með aðstoð hvorutveggja. Við 

rannsókn hefðbundinna brota sem framin eru í hinum efnislega heimi gegna nokkrir þættir 

lykilhlutverki við rannsókn máls, meðal annars trygging brotavettvangs, öflun efnislegra 

sönnunargagna og framburður vitna (Monckton-Smith, Adams, Hart og Webb, 2013). Þessir 

lykilþættir við rannsókn hefðbundinna brota geta þó reynst flóknari við rannsókn tölvu- og 

netbrota, einkum vegna oft á tíðum óljóss brotavettvangs, skorts á vitnisframburði og 

takmörkuðum efnislegum sönnunargögnum (Hinduja, 2007). 

        Tölvu- og netbrot eru, líkt og áður hefur komið fram, ólík í eðli sínu og hlutverk tölvu og 

internetsins spilar ekki jafn veigamikinn þátt í öllum brotaflokkum. Hvernig úrvinnslu við 

rannsókn þessara brota er háttað veltur meðal annars á því hvernig brot er um að ræða. Til að 

mynda gengur lögreglunni oftast nær betur að vinna mál er varða börn sem brotaþola. Eins og 

fram kom áðan þá eru börn, mjög ung, farin að nota snjallsíma og ýmis mál hafa komið upp þar 

sem afbrot hafa verið framin með þeim hætti að brotamaður sendir út vinabeiðni á 

samskiptamiðlum og reynir svo að fá börn til að senda sér ýmis konar kynferðisleg efni af sér. 

Lögreglan er almennt líklegri til að rannsaka slík mál þar sem í þessum málum er mun líklegra 

að brotaþoli og brotamaður eru á sama svæði, eða að minnsta kosti. staðsett í sama landi, sem 

þar með getur auðveldað feril málsins og leitt til handtöku á tiltölulega auðveldan máta (Holt, 

2018).  

       Vísbendingar eru þó um að þjálfun lögreglu til að sinna málum er varða tölvu-og netbrot er 

víðast hvar ábótavant og lögregla oft ekki talin í stakk búin til að takast á við þessi brot, þá 

sérstaklega þau brot sem teljast til hátæknibrota og eru háð netinu að öllu leyti (cyber-

dependent brotum) (Hunton, 2011). Niðurstöður rannsókna hafa einnig gefið til kynna að víðast 

hvar hafa lögreglumenn í almennri deild ekki sömu löngun til að svara útköllum sem varða 

netglæpi. Í rannsókn Bossler og Holt (2012), þar sem að viðhorf almennra lögreglumanna til 
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tölvu- og netbrota var kannað, kom í ljós að meirihluti svarenda hugsaði ekki um brot sem féllu 

undir þennan flokk í daglegu starfi og töldu að þeim tilkynningum skyldi almennt beint til 

sérstakrar tölvu- og netbrotadeildar, sem svarendur töldu betur hæfa til að sinna. Svarendur 

töldu einnig að ábyrgðin við að fást við og rannsaka slík brot lægi ekki einungis hjá sérstökum 

lögregluumdæmum, heldur lægi ábyrgðin einnig á vegum ríkis og alríkislögreglu. Þrátt fyrir að 

áhugi almennra lögreglumanna á net- og tölvubrotum kunni að vera lítill, hefur nú, enn meira 

en áður, verið lögð áhersla á að lögreglumenn hafi kunnáttu og færni til að sinna slíkum brotum.  

       Tölvu-og netbrot hafa í gegnum tíðina ekki hlotið jafn mikla athygli og hin hefðbundnu brot, 

þrátt fyrir að alvarleiki og umfang brota slíkra brota fari ört vaxandi. Meðal þess sem hefur haft 

áhrif á að tölvu- og netbrot hafa ekki hlotið verðskuldaða athygli, hvorki meðal almennings né 

lögreglu er minni sýnileiki og takmarkaðri vitneskja um slík brot sem almennt vekja upp 

takmörkuð tilfinningaleg viðbrögð hjá almenningi samanborið við hin hefðbundnu brot sem 

framin eru í hinum efnislega heimi og beinast gegn persónu eða eignum einstaklinga. Það 

endurspeglast í því að það að lögreglan er líklegri til að svara köllum almennings í sínu samfélagi 

og svara útköllum gegn glæpum sem eru meira sýnilegri í samfélaginu, til að fullnægja þörfum 

einstaklinga, í því samfélagi sem lögreglan er við störf (Hinduja, 2007). Oftast nær er það 

sameiginlegt álit almennings í samfélögum í dag að það sé nauðsynlegt fyrir lögregluna að vinna 

gegn glæpum svo sem dreifingu barnakláms og netglæpi sem snúa almennt að misnotkun 

barna. Þrátt fyrir það eru miklar efasemdir bæði meðal almennings og lögreglumanna varðandi 

það hvort lögreglan sé almennt hæf til þess að vinna gegn fjárhagslega hvetjandi netglæpum. 

Þetta er mikið áhyggjuefni vegna þess að ef lögmæti lögreglunnar fer sjáanlega minnkandi í 

augum almennings þá minnkar um leið almennt traust almennings til lögreglunnar  (Holt, 2018). 

        Líkt og áður kom fram hefur í dag verið lögð meiri áhersla á þekkingu og færni lögreglu til 

að takast á við þessi nýju brot sem styðjast við tölvur og internet. Til þess að geta komið til móts 

við þá aðila og hópa sem kunna að verða þolendur slíkra brota og hámarkað afrakstur rannsókn 

þeirra mála er tengjast tölvu- og netbrotum hefur lögregla gjarnan þurft að þróa ný viðbrögð í 

kjölfar. Eitt þeirra viðbragða hefur verið að koma á fót sérstökum netbrotadeildum innan 

lögreglunnar sem sérhæfir sig í málum er tengjast netbrotum. Meðlimir slíkra deilda 

samanstanda ekki einungis af lögreglumönnum heldur koma frá ólíkum sviðum, svo sem 

lögfræði og tölvunarfræði og hafa þar með oftast víðtækari reynslu á sviði tækninnar sem og 
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víðtækari þekkingu á að rannsaka og sækja til saka einstaklinga sem hafa framið brot er falla 

undir tölvu- og netbrot (Hinduja og Schafer, 2009).  
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8. Tíðni og umfang 

Internetið hefur sett mark sitt á líf flestra einstaklinga og notar stór meirihluti þeirra internetið 

daglega, bæði til einkanota og í atvinnuskyni. Heimili í hinum vestræna heimi verða sífellt 

nettengdari, til að mynda voru 89% heimila í Evrópu nettengd árið 2018, en það hlutfall hefur 

verið stigvaxandi á síðastliðnum árum. Til samanburðar var hlutfall nettengdra heimila í Evrópu 

rétt rúmlega 55% árið 2007 (Eurostat, 2019).  

       Þrátt fyrir hátt hlutfall nettengdra heimila og þar af leiðandi auknum líkum á að verða fyrir 

hvers kyns tölvu- og netbrotum hefur reynst erfitt að fanga tíðni og umfang þessarra brota. 

Þess má einna helst rekja til þess að mörg þeirra brota sem eiga sér stað eru ekki tilkynnt og 

því hefur skort nákvæma tölfræði yfir þau brot sem eiga sér stað í gegnum, eða með aðstoð 

internetsins (Siegel, 2018), en tilkynning brota til lögreglu er forsenda þess að lögregla geti 

hafið formlega rannsókn á því broti sem hefur átt sér stað (Van de Weijer og Leukfeldt og 

Bernasco, 2019).  Þónokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar með það í huga að kanna 

hvað sé einkennandi við þau brot sem ekki eru tilkynnt til lögreglu, eða hvaða þættir það séu 

sem eru ráðandi í þeirri ákvörðun að tilkynna brot. Samkvæmt Goudriaan (2006) má skipta 

þeim þáttum gróflega upp í þrjá meginflokka; efnahagslegar ástæður, sálfræðilegar ástæður og 

félagslegar ástæður. Efnahagslegar ástæður tengjast efnahag brotaþola, þar sem að brotaþolar 

vega og meta kosti þess og galla að tilkynna brot til lögreglu í samræmi við efnahagslega stöðu 

og taka ákvörðun um gildi þess að tilkynna brotið. Sálfræðilegar ástæður vísa til þátta á borð 

við tengsla brotaþola við geranda, hvort að brotaþoli kenni sér að einhverju leyti um að brotið 

hafi verið á honum, ásamt því að hann metur líkurnar á því að gerandi verði handtekinn og þar 

af leiðandi komi í veg fyrir áframhaldandi brot. Félagslegar ástæður vísa síðan til þátta á borð 

við menntun brotaþola og félagslegra aðstæðna, svo sem samfélagslega samheldni sem hefur 

áhrif á ákvörðun brotaþola um að tilkynna brot.  

       Hingað til hafa rannsóknir að mestu leyti beinst að hinum hefðbundnu brotum og hvaða 

þættir hafa áhrif á tilkynningu þeirra brota til lögreglu. Töluvert minna hefur verið fjallað um 

þá þætti er liggja að baki þess að tilkynna tölvu- og netbrot. Þó benda niðurstöður þeirra fáu 

rannsókna sem til eru um viðfangsefnið til kynna að ákvörðun um að tilkynna netbrot sé að 

ýmsu leyti frábrugðin þeirri ákvörðun að tilkynna um hefðbundið brot á borð við líkamsárás og 

þjófnað. Þeir þættir sem taldir eru hamla því að einstaklingur tilkynni um netbrot eru meðal 
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annars almennt lítil vitneskja um þessi brot, almenningur gerir sér oft á tíðum ekki grein fyrir 

því að brotið hafi verið á sér eða telur brotið ekki nógu stórvægilegt (United Nations, 2013). 

       Þrátt fyrir að það kunni að vera erfitt að leggja nákvæmt mat á það hver tíðni tölvu-og 

netbrota raunverulega er hafa mælitæki líkt og þolendakannanir verið notuð til að varpa ljósi á 

tíðni afbrota, þar með talið tíðni netbrota. Þar að auki gefa þolendakannanir oft hugmyndir um 

þær ástæður sem liggja að baki þess að brot rati ekki inn á borð lögreglu eða annarra stofnanna 

sem geta brugðist við, innsýn inn í hvaða hópar samfélagsins eru líklegri en aðrir til að verða 

þolendur netbrota sem og hvaða brotaflokkar eru algengastir að verða fyrir broti (Van Djik, 

2015). Nýleg alþjóðleg könnun frá 2019, sem gefin var út á vegum netvarnarfyrirtækisins 

Norton gaf til kynna að um 36% svarenda höfðu orðið þolendur netbrots á síðastliðnum tólf 

mánuðum, en hlutfall þeirra sem höfðu orðið fyrir netbroti einhvern tímann á lífsleiðinni var 

um 56%. Þá var mest tilkynnt um vírusa og sýktar tölvur (Norton, 2020).  

       Hér á landi hefur tíðni netbrota einnig verið könnuð. Úr þolendakönnun sem lögð var fyrir 

4000 Íslendinga árið 2016 gáfu niðurstöður til kynna að rétt rúmlega 1.5% landsmanna hafði 

orðið fyrir netbroti sem olli fjárhagslegu tjóni (Jónas Orri Jónasson, Guðbjörg S. Bergsdóttir og 

Guðrún S. Baldursdóttir, 2018). Þá kemur fram í rannsókn Jónasar Orra og Helga 

Gunnlaugssonar (2016) að 13% landsmanna, 18 ára og eldri höfðu orðið fyrir netbroti á 

síðastliðnum þremur árum þegar rannsóknin var framkvæmd. Meiðyrði var það brot sem  að 

flestir höfðu mátt þola, eða um 33% svarenda, þar á eftir greindu 27% svarenda frá því að hafa 

orðið fyrir svikum í viðskiptum en aðeins 3% var hótað dreifingu á efni án samþykkis (Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Þrátt fyrir að fáir aðilar virðast hafa orðið þolendur 

netbrota þarf þó að hafa í huga að ekki öll brot rata inn í afbrotatölfræði. 
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9. Samantekt og umræður 

Megintilgangur þessarar ritgerðar var að lýsa tölvu- og netbrotum og gera grein fyrir fræðilegri 

umfjöllun á viðfangsefninu. Þar að auki var leitast svara við því hverjar helstu áskoranir lögreglu 

og löggæsluyfirvalda væru í þessum efnum. Ljóst er að á umfjöllun í kringum tölvu- og netbrot 

að viðfangsefni þetta er flókið fyrirbæri af ýmsum ástæðum. Þrátt fyrir að internetið hafi með 

tímanum auðveldað okkur ýmis dagleg störf, hefur tilkoma þess að sama skapi opnað nýjar leiðir 

fyrir einstaklinga til að brjóta af sér. Internetið hefur þar að auki gjörbreytt félagslegri hegðun 

og félagslegu umhverfi þar sem að fjarlægð einstaklinga í gegnum internetið er lítil sem engin. 

 Farið var yfir atriði líkt og hvers vegna lögreglunni reynist erfitt að leysa úr tölvu- og 

netglæpum, ásamt því að útskýra hversu hættulegur og algengur þessi tiltekni brotaflokkur í 

raun er, með tilliti til tengsla geranda og brotaþola sem og staðsetningu þeirra í heiminum. 

Komið var inná uppruna internetsins og var skipulögð brotastarfsemi sem fram fer gegnum 

internetið skoðuð ásamt almennri löggæslu sem fram fer í gegnum internetið. Loks var farið yfir 

tíðni og umfang þessa tiltekna brotaflokks. Komið var inná ákvarðanir brotaþola varðandi 

tilkynningar til lögreglu af tölvu- og netglæpum en ljóst er að of fáar rannsóknir liggja nú að baki 

varðandi það. En þó benda niðurstöður til þess að brotaþolar álíta það frábrugðið að tilkynna 

glæpi er varða netbrot og að tilkynna hefðbundna glæpi svo sem líkamsárás og þjófnað. Það 

sem skýrir þetta er almennt lítil vitneskja um þennan tiltekna brotaflokk ásamt því að 

almenningur gerir sér oft ekki grein því að brot hafi verið framið. 

 Ljóst er að fleiri rannsóknir á sviði tölvu- og netglæpa þurfa að vera framkvæmdar í 

nánustu framtíð ásamt því að kenna almenningi betur um þetta flókna fyrirbæri sem er 

internetið og kynna það fyrir fólki snemma á líferli sínu hvað tölvu- og netglæpir séu, líkt og gert 

er með aðra brotaflokka í dag. 
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