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 i 

Útdráttur 
Með tilkomu internetsins hefur heimurinn, eins og við þekkjum hann, tekið töluverðum 

breytingum. Í dag eru svo gott sem allir með nettengda snjallsíma sem gerir okkur kleift að vera 

í stanslausu sambandi við fólkið í lífinu okkar og þá sérstaklega eftir að samfélagsmiðlar litu 

dagsins ljós. Eins mikið og internetið og samfélagsmiðlar hafa létt okkur lífið og lundina þá 

hafa þessar leiðir einnig veitt ný og fleiri tækifæri fyrir einstaklinga til að brjóta af sér. Netbrot 

tengjast iðulega öðrum brotum og má þar til að mynda nefna fíkniefnabrot. Fíkniefnabrot og 

fíkniefnaneysla hafa verið litin mjög alvarlegum augum af íslensku samfélagi og ekki hefur 

dregið úr þessumeð tilkomu internetsins og samfélagsmiðla. Á Íslandi er virkur 

fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum en mismunandi er hvaða samfélagsmiðla einstaklingar 

virðast nota til að kaupa og selja fíkniefni. Í þessari ritgerð verður fjallað um þróun 

fíkniefnasölu, hvernig hún hefur fært sig af hinum almenna götumarkaði og yfir á internetið og 

seinna meir, á samfélagsmiðlana. Verður þróun fíkniefnamarkaðarins rakin frá því að sala 

fíkniefna á internetinu hófst með vefsíðunni Silk Road og til dagsins í dag. Takmarkað er af 

heimildum um þetta rannsóknarefni, og má ætla að það sé vegna þess hve nýtt viðfangsefni 

þetta er, en í ritgerðinni verður stuðst við rannsóknir sem hafa verið gerðar og aðrar ritrýndar 

heimildir. Auk þess munu höfundar styðjast við sína eigin gagnaöflun en tekin voru viðtöl við 

fjóra lögreglumenn í þágu ritgerðarinnar. Tilgangurinn með því var að fá innsýn inn í það 

hvernig fíkniefnamarkaðurinn á Íslandi er í dag og hvernig lögregla fer að því að takast á við 

þennan nýja og, mjög svo krefjandi, brotavettvang.  
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Abstract 
With the advent of the Internet, the world as we know it has undergone a considerable change. 

Today, almost everyone has an internet-connected smartphone that allows us to stay in touch 

with the people in our lives, and social media has made this much easier for us after they saw 

the light of day. As much as the internet and social media have made our lives easier, these 

ways have also provided new and more opportunities for individuals to commit crimes. 

Cybercrimes are often linked to other crimes, such as drug offenses. Drug offenses and drug 

use have been taken very seriously by the Icelandic society and these issues have not diminished 

with the advent of the internet and social media. In Iceland, there is an active drug market on 

social media, but what social media seems to be used to buy and sell drugs is different among 

individuals. This essay will discuss the development of the drug market, how it has moved from 

the general street market to the internet and later, social media. The development of the drug 

market will be traced from the time when the sale of drugs on the internet began with the website 

Silk Road until today. Although there is a limited amount of sources on this research topic, 

assumably because it is a rather new subject, this essay will be based on research that has been 

done and other peer-reviewed sources. In addition, the authors will use their own data 

collection, but four police officers were interviewed for the purpose of the essay. The purpose 

was to gain insight into how the drug market in Iceland is today and how the police are dealing 

with this new and, very challenging, crime scene. 
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Þakkarorð 
 
Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinanda okkar, Rannveigu Þórisdóttur, fyrir ómetanlega 

aðstoð og leiðsögn við skrif á þessari ritgerð. Við þökkum kærlega fyrir mikinn stuðning og 

gríðarlega þolinmæði í okkar garð þegar við vissum ekki í hvaða átt við vildum stefna í 

ritgerðinni. Einnig viljum við þakka þeim lögreglumönnum, sem gáfu sér tíma til þess að ræða 

við okkur, kærlega fyrir.  

 

Að lokum viljum við þakka fjölskyldu og vinum fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem 

við höfum fengið síðastliðnu mánuði. Þau höfðu trú á okkur þegar við höfðum hana ekki sjálf. 

Með þetta í vopnabúrinu tókst okkur að ljúka við að skrifa þá ritgerð sem okkur langaði til að 

skrifa.  
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1. Inngangur 
 

Fíkniefnaneysla hefur verið álitið eitt stærsta vandamálið í íslensku samfélagi og hefur hátt 

hlutfall Íslendinga litið á fíkniefnabrot sem eitt það alvarlegasta (Margrét Valdimarsdóttir og 

Jón Gunnar Bernburg, 2017). Segja má að vímuefnaneysla í íslensku samfélagi sé vandamál 

sem hefur verið til staðar í þó nokkuð langan tíma ef litið er alveg til baka á áfengisneyslu 

Íslendinga. Bjórbannið ríkti hér á árunum 1915-1989, en segja má að endalok bannsins marki í 

raun upphaf stríðsins gegn fíkniefnum, sem við eflaust könnumst mörg ágætlega við. Það má 

segja að rökin með bjórbanninu og rökin með stríðinu gegn fíkniefnum séu nánast þau sömu en 

talið var að bjórinn myndi ýta undir áfengisneyslu Íslendinga og snerust áhyggjurnar 

sérstaklega að verkamönnum og ungu fólki (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Með aukinni 

tæknivæðingu síðastliðinna ára og með tilkomu samfélagsmiðla hefur aðgengi að fíkniefnum 

aldrei verið eins auðvelt. Samfélagsmiðlar eru óumdeilanlega orðinn stór hluti af lífi milljóna 

manna út um allan heim og hafa gert einstaklingum það kleift að vera í stanslausu sambandi 

algjörlega óháð tíma og staðsetningu. Samfélagsmiðlar eru samskiptasíður og forrit þar sem 

notendur geta deilt upplýsingum sín á milli í formi mynda, myndbanda og einkaskilaboða svo 

eitthvað sé nefnt (Thanki og Frederick, 2016). Vegna fjölbreytilegrar notkunar samfélagsmiðla 

hefur orðið til nýr vettvangur fyrir sölu og dreifingu fíkniefna. Samfélagsmiðlar hafa auðveldað 

okkur að komast í samband, eða halda sambandi, við annað fólk og hafa aðilar nýtt sér það til 

þess að auglýsa og selja fíkniefni (Munksgaard, Coomber, Demant og Barratt, 2019). Sala og 

dreifing fíkniefna á internetinu er nokkuð nýlegt vandamál sem yfirvöld og almenningur hafa 

þurft að kljást við. Því eru til takmarkaðar rannsóknir um fíkniefnaviðskipti á samfélagsmiðlum 

en Jakob Demant og Silje A. Bakken (2019) voru þau fyrstu til þess að rannsaka sölu og 

dreifingu fíkniefna á samfélagsmiðlum. Demat og Bakken framkvæmdu rannsókn sína árið 

2019 en þar skoðuðu þau hvort finna mætti virkan markað fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum á 

Norðurlöndunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það er virkur fíkniefnamarkaður 

á samfélagsmiðlum í Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi en töluvert færri vísbendingar fundust um 

fíkniefnaviðskipti á samfélagsmiðlum í Noregi og Finnlandi sem bendir til þess að þar sé 

markaðurinn ekki eins virkur. Fíkniefnasala hefur tekið miklum breytingum með tilkomu 
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internetsins og samfélagsmiðla og verður að þykja mjög áhugavert að skoða þessa þróun sem 

hefur átt sér stað. Höfundar þessarar ritgerðar hafa mikinn áhuga á fíkniefnamarkaðnum og 

þeim breytingum em hafa átt sér stað innan hans og eins velta fyrir sér hvernig yfirvöld og 

lögregla á Íslandi bregðast við þessum breyttu aðstæðum og nýja fíkniefnamarkaði. Var það 

vegna þessa áhuga sem höfundar ákváðu að umfjöllunarefnið í þessari ritgerð skyldi snúa að 

þróun sölu og dreifingar fíkniefna á internetinu og samfélagsmiðlum sem og að rannsóknum 

lögreglu í málaflokknum. Í ritgerðinni verður því leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig hefur sala og dreifing fíkniefna þróast frá götumarkaðnum yfir á internetið og 

 samfélagsmiðla?  

2. Er virkur fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum á Íslandi? 

3. Kjósa einstaklingar að nýta sér internetið eða samfélagsmiðla til þess að selja fíkniefni 

 frekar en að stunda svokallaða götusölu? Ef svo er, hvað segja rannsóknir um það hvers 

 vegna það sé ákjósanlegra?  

4. Hvernig hefur lögregla brugðist við þessari þróun og er hún í stakk búin til að takast 

 á við þennan málaflokk?  

Í öðrum kafla verður fjallað almennt um internetið og vefsíðan Silk Road kynnt til leiks. 

Silk Road er talin marka upphaf þróunar á sölu og dreifingu fíkniefna, þ.e.a.s frá 

götumarkaðnum og yfir á internetið og var þessi vefsíða talin vera einn umsvifamesti 

vettvangurfíkniefnasölu á internetinu (Christin, 2012) en lok síðunnar marka í raun upphaf sölu 

og dreifingar fíkniefna á samfélagsmiðlum. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður farið yfir 

kenningar í heimi netbrota.. Þar verður fyrst leitast eftir því að skilgreina hugtakið netbrot en 

erfiðlega hefur gengið hjá fræðimönnum að finna eina rétta skilgreiningu á því hugtaki (Jónas 

Orri og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Ásamt því verða mismunandi tegundir netbrota kynntar til 

leiks. Kenningunum er ætlað að útskýra  hvers vegna einstaklingar kjósa að brjóta af sér í 

gegnum netið og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að netbrot geti átt sér stað. Í fjórða kafla 

verður farið yfir fíkniefnabrot-og neyslu á Íslandi, viðbrögð samfélagsins, bjórbannið sem hér 

ríkti, siðfár í samfélaginu og fleira tilheyrandi. Líkt og kom fram hér að ofan þá álíta Íslendingar 

fíkniefnaneyslu-og brot vera eitt stærsta vandamál samfélagsins. Komið verður inn á þátt  

fjölmiðla  í að hafa áhrif á hugarfar einstaklinga með umfjöllun sinni um fíkniefni. Fjölmiðlar 

geta valdið siðfári í samfélagi sem ýtir undir ótta þjóðarinnar. Almenningur virðist óttast 

fíkniefni og fíkniefnabrot í samfélaginu en rökstuðning fyrir þeim ótta má sjá í niðurstöðum 

rannsóknar þar sem kom í ljós að almenningur virðist styðja auknar valdheimildir lögreglu við 
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rannsókn fíkniefnamálum, svo sem símhleranir, herbergishleranir og húsleitir (Helgi 

Gunnlaugsson, 2013). Samfélagsmiðlar og nýting þeirra sem vettvang sölu og dreifingar 

fíkniefna er umfjöllunarefni fimmta kafla. Þar verður bæði skoðað hvernig sölunni er háttað í 

gegnum samfélagsmiðla sem og helstu hvatana sem einstaklingar hafa til að nýta sér þessa leið.  

Eins verður farið yfir nokkrar rannsóknir þar sem virkni fíkniefnamarkaðar á samfélagsmiðlum 

verður skoðuð. Farið verður yfir rannsókn Jakob Demant og Silje A. Bakken þar sem þau skoða 

virkni fíkniefnamarkaðar á samfélagsmiðlum á Norðurlöndunum og eins hvort ákveðnir 

samfélagsmiðlar voru nýttir meira en aðrir. Í sama kafla verður einnig farið yfir helstu 

samfélagsmiðla sem hafa hvað mest verið nýttir sem vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna og 

hafa fengið mesta umfjöllun, en það eru Facebook, Instagram, Snapchat og Telegram. Í sjötta 

kafla skoðum við hvernig lögreglan á Íslandi getur beitt sér í brotum á þessum nýja og framandi 

vettvangi. Það er ljóst að hinar sífelldu tæknibreytingar og þróun þeirra, sem við fjöllum um í 

ritgerðinni, feli í sér viðvarandi áskoranir fyrir lögreglu (Ríkislögreglustjóri, 2019) þar sem að 

mörg ný tækifæri hafa skapast fyrir einstaklinga til að brjóta af sér. Því munum við fara yfir 

hversu vel lögreglan á Íslandi er í stakk búin til að takast á við þennan brotaflokk, hvernig 

rannsóknarvinna fer fram og hvað vantar upp á til að geta sinnt þessum brotaflokk af fullum 

krafti. Í þessum kafla verður stuðst við gögn frá ríkislögreglustjóra og viðtöl við fjóra 

lögreglumenn. Ákveðið var að taka viðtöl við lögreglumenn vegna þess hve takmarkað er til af 

heimildum um þetta ákveðna efni og munum við því styðjast við svör þeirra okkur til heimilda 

í ritgerðinni. Höfundar útbjuggu viðtalsramma, sem samanstóð af 17 frumsömdum spurningum, 

sem stuðst var við í viðtölunum (sjá viðauka 1). Undir sjötta kafla er undirkafli þar sem farið 

verður yfir þær aðferðir sem beitt var við gerð og framkvæmd viðtalanna. 
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2. Kenningar í netbrotaheiminum 

Í dag fer stór hluti lífs okkar fram á internetinu og nýta Íslendingar sér það í auknum mæli. 

Aukin netnotkun fólks hefur opnað á allskonar ný tækifæri fyrir einstaklinga til þess að brjóta 

af sér. Erfiðlega hefur tekist að finna nákvæma skilgreiningu á hugtakinu netbrot en við 

styðjumst við hina hefðbundnu skýringu: Netbrot eru afbrot sem framin eru með aðstoð tölvu 

eða í gegnum önnur nettengd tæki (Gordon og Ford, 2006). Netbrotum mætti síðan skipta í tvo 

flokka: Afbrot sem eru háð netinu (e. cyber-dependent crimes) og geta því aðeins átt sér stað ef 

tæknin er til staðar, þ.e.a.s með aðstoð tölvu eða netkerfis. Brotum þessum er beint gegn öðrum 

tölvum, netþjónum eða öðrum nettengdum tækjum. Síðan er hinn flokkurinn hefðbundin afbrot 

sem stigmagnast með notkun netsins og geta átt sér stað án þess að tæknin sé til staðar (e. cyber-

enabled crimes) (McGuire og Dowling, 2013). Fíkniefnabrot á netinu myndum við flokka sem 

hefðbundin brot, en sala og dreifing fíkniefna hafa orðið auðveldari með tilkomu internetsins 

og annarra samskiptamiðla (Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónasson, 2016). Netbrot 

tengjast iðulega öðrum brotaflokkum (Ríkislögreglustjóri, 2017) og má þar til að mynda nefna 

fíkniefnabrot. Netbrot teljast ekki til hefðbundinna afbrota og því er erfitt að tengja ákveðnar 

hefðbundnar kenningar við brotin en fræðimenn hafa notast við kenningar eins og kenninguna 

um aðstæðubundin brot (e. routine activity theory) (Cohen og Felson, 1979) og Space 

Transition Theory (Karuppannan, 2008) en sú kenning hefur ekki fengið íslenska þýðingu.  

Kenningin um aðstæðubundin brot er oft notuð af fræðimönnum til að varpa ljósi á netbrot 

(Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri, 2016). Kenningin hefur verið notuð til að spá fyrir um 

hvort einstaklingur muni verða fyrir netbroti eða afbroti á netinu. Kenningin leggur þannig 

frekar áherslu á einkenni brotsins heldur en brotamanninn sjálfan (Kigerl, 2011).  

Kenningin byggir á þremur atriðum sem nauðsynlegt er að séu til staðar til að netbrot geti átt 

sér stað: 

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

2. Fórnarlamb sem hentar.  

3. Tækifæri og fjarvera verjanda.  

Þegar þessi þrjú atriði eru til staðar getur netbrot átt sér stað. Gerandinn þarf að sýna því 

áhuga að takast ætlunarverk sitt, þ.e. að fremja afbrot á netinu, hann þarf síðan að hafa ákveðið 
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skotmark í sigtinu og  hafa tækifæri til að fremja afbrotið. Fórnarlambið þarf að vera sýnilegt 

og aðgengilegt gerandanum, til þess að tækifæri sé til staðar(Kigerl, 2011).Þar sem sala og 

dreifing fíkniefna hefur í raun verið skilgreint sem brot án fórnarlambs þá á þessi kenning í 

heild sinni ekki við um þann brotaflokk en það er hægt að heimfæra ýmsa þætti hennar yfir á 

fíkniefnabrotin. Áhuginn og tækifærin eru atriði sem seljandi á netinu verður að hafa til að halda 

uppi viðskiptum sínum á internetinu.  

Kenningin um Space Transition Theory kom fyrst fram árið 2008 og var þróuð af 

Karuppannan Jaishankar (Karuppannan, 2008). Þessi kenning er notuð hvað mest af 

fræðimönnum í dag þegar kenningar í netafbrotafræðinni eru skoðaðar. Hann kom fram með 

þessa kenningu til  að útskýra eðli hegðunar einstaklinga á netinu sem og útskýra orsök glæpa 

í netheiminum. Hegðun einstaklinga er þannig útskýrð út frá samræmdri og ósamræmdri 

hegðun í hinu daglega lífi og síðan á internetinu. Samkvæmt kenningunni hegðar einstaklingur 

sér oft öðruvísi á netinu heldur en hann gerir í hinu daglega lífi. Þetta könnumst við eflaust flest 

við en margoft sjáum við einstaklinga segja hluti á netinu og hegða sér þar á ýmsan hátt sem 

við getum leyft okkur að efast um að yrðu sagðir eða gerðir utan internetsins.  

Í grunninn byggir kenningin á sjö meginatriðum:  

1. Einstaklingar með bælda afbrotahegðun hafa tilhneigingu til að fremja afbrot í 

 gegnum netið sem þeir myndu annars ekki fremja vegna stöðu sinnar.  

2. Sveigjanleiki í notkun persónuauðkenna og nafnleynd veitir afbrotamönnum aukið 

 aðgengi að afbrotum í gegnum netið.  

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

 hefðbundin afbrot án aðstoðar netsins.  

4. Fjöldi afbrotamanna á netinu ásamt uppbyggingu netsins gefur afbrotamönnum 

 tækifæri til að komast undan.  

5.a Ókunnugir einstaklingar eru líklegri til að sameinast og fremja afbrot í gegnum netið.  

5.b Einstaklingar sem fremja afbrot eru líklegri til þess að sameinast og fremja afbrot í 

 gegnum netið.  

6. Einstaklingar sem búa í lokuðu samfélagi eru líklegri til þess að fremja afbrot heldur en 

 þeir einstaklingar sem búa í opnu samfélagi.  

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

 hefðbundin afbrot geta leitt til afbrota á netinu.  



 

 14 

Jaishankar leggur ríka áherslu á það að þegar einstaklingar hafa tækifæri til að brjóta af sér 

á netinu og án síns raunverulega auðkennis þá líður þeim eins og þeir séu öruggir frá þeim 

afleiðingum sem brotið gæti leitt af sér. Erfitt getur verið að rekja brot til einstaklinga sem 

ganga undir dulnefnum á netinu svo eðlilega upplifa þessir einstaklingar sig nokkuð örugga frá 

mögulegum afleiðingum. Internetið gerir fólki kleift að brjóta af sér á ýmsa vegu og býður upp 

á þann valmöguleika að eyða öllu sem gæti seinna meir tengt það við brotið (Karuppannan, 

2008). 

Kenningin um skynsamlegt val (e. Rational choice theory) er ein meginkenning 

afbrotafræðinnar (Beaudry-Cyr, 2015). Kenningin gerir ráð fyrir því að þeir sem brjóta af sér 

taki ákvörðun um að gera slíkt út frá skynsamlegu ákvarðanatökuferli þar sem að ávinningur 

brots og áhættan við að framkvæma brotið er vegið og metið. Viðkomandi tekur þannig frekar 

ákvörðun um að brjóta af sér þegar ávinningur brotsins er talinn vera meiri en hættan á að nást. 

Kenningin gengur því út á það að einstaklingar stjórni hegðun sinni og gjörðum sjálfir og taki 

sjálfstæða ákvörðun um að brjóta af sér þar sem litið er á brot sem ánægjulegt, gefandi og 

auðvelt. Miðað við forsendur kenningarinnar þá gerir hún einnig ráð fyrir því að óttinn við 

refsingu ætti að fæla einstaklinga frá því að brjóta af sér. Eins og kom fram hér að ofan þá 

virðast einstaklingar ekki hafa of miklar áhyggjur af því að nást þegar þeir nýta sér internetið 

eða samfélagsmiðla fyrir sölu og dreifingufíkniefna vegna þess að þeir nota ekki sín eigin nöfn 

og brjóta af sér undir dulnefnum á netinu. Virðist óttinn við refsingu ekki vera mikill og því er 

lítill fælingarmáttur.  

Kenninguna má draga saman á eftirfarandi hátt:  

1. Einstaklingar eru bæði markvissir og markmiðadrifnir.  

2. Einstaklingar forgangsraða eftir mikilvægi gilda.  

3. Við val á hegðun taka einstaklingar skynsamlegar ákvarðanir með tilliti til:  

 a. Gagnsemi vals síns.  

 b. Kostnaðar valsins.  

 c. Hvaða möguleikar hámarka gagn hegðunarinnar.  

Þeir fræðimenn sem hafa skoðað þessa kenningu hafa komist að því að brotahegðun á sér 

stað þegar einstaklingur hefur vegið og metið kosti brotsins á móti hættunum og mögulegum 

afleiðingum og kostirnir vega meira heldur en mögulegar afleiðingar.  
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Þegar skoðað er hvers vegna einstaklingar virðast frekar velja að selja fíkniefni á netinu eða 

á samfélagsmiðlun þá sjáum við hversu vel kenningin um skynsamlegt val tengist þeirri 

ákvörðun. Miðað við það sem kemur fram í könnun og viðtölum Munksgaard og félaga 

(Munksgaard, Coober, Demant og Barratt, 2019) þá virðist sem svo að áhættan við að nota 

internetið og samfélagsmiðla fyrir sölu og dreifingu fíkniefna sé minni heldur en að selja á 

götunni og eins getur ágóðinn orðið meiri.  
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3. Internetið 

Internetið er eitthvað sem nánast allir ættu að vita hvað er þó svo að erfitt geti reynst að útskýra 

nákvæmlega hvað það er eða hver tilgangur þess er. Internetið hefur breytt því hvernig við 

sjáum heiminn og hefur einfaldað okkur hversdaginn (Jaishankar, 2018). Internetið er 

alheimskerfi tölvu-og netkerfa þar sem stafrænar upplýsingar ferðast á milli netþjóna (Sample, 

2018). Árið 1960 er talið marka upphaf internetsins og voru tölvurnar þá mun stærri og 

fyrirferðarmeiri en þær sem við þekkjum í dag, en oft þurfti heilu herbergin til að hýsa þær. 

Árið 1969 hafði Charles Kline, nemandi við háskólann UCLA, það markmið að senda frá sér 

skilaboð í gegnum tölvu yfir í tölvu Stanfordháskólans með því að nota “APRANET” (The 

Advanced Research Projects Agency Network) og markaði það ákveðin tímamót þegar það 

tókst sama ár. Charles hafði þá tekist að senda frá sér skilaboð með orðinu “LOGIN” sem kom 

síðan upp í tölvuna hjá Stanford sem “LO” (Zimmermann og Emspak, 2017). Sífellt var unnið 

að því að fullkomna internetið og gera það aðgengilegra almenning. Það var svo ekki fyrr en 

árið 1991 að internetið varð að því sem við þekkjum í dag, eða að hinum alheimsþekkta “World 

Wide Web” (Zimmermann og Espak, 2017).  

Þó svo að það séu margir kostir við internetið og það hefur nýst almenning vel þá hefur það 

einnig búið til vettvang fyrir óprúttna aðila til að brjóta af sér en það var aldrei ætlunin þegar 

það var stofnað (Jaishankar, 2018). Olli þetta miklum usla þar sem erfitt var fyrir lönd út um 

allan heim að átta sig á og stöðva þessi brot, sem eru í dag þekkt sem netbrot.  

Það má segja að stór hluti af okkar dagsdaglegu verkum snerta internetið á einhvern hátt, 

sér í lagi í vestrænum löndum. Samkvæmt Eurostat (2015) voru um 96% Íslendinga nettengdir 

árið 2014 og var það hæsta hlutfall nettengdra heimila í Evrópu á þeim tíma (Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). 

 

3.1 Dark Web & Deep Web 
Sá hluti internetsins sem við flest könnumst við í dag er einungis lítill hluti af internetinu þegar 

á heildina er litið. Þessi hluti internetsins er kallaður yfirborðsvefurinn en hann er aðeins um 

4% af því interneti sem hinn almenni borgari nýtir sér daglega (munnleg heimild, Daði 

Gunnarsson, 9. febrúar, 2020). Aðrir hlutar internetsins eru svæði sem kallast  myrkravefurinn 

(e. dark web), sem spannar um 90% internetsins, og djúpvefurinn (e. deep web) sem er um 6% 
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internetsins. Þessir hlutar internetsins eru yfirgnæfandi stærri en það internet sem almenningi 

er kunnugt og er opinbert. Misskilningur hefur verið uppi um að myrkravefurinn  og 

djúpvefurinn og sé sama fyrirbærið en í raun er mikill munur þar á.  

Myrkravefurinn er mun auðfinnanlegri en djúpvefurinn, þar sem aðgengi að honum má 

finna á opinbera internetinu. Notandinn þarf því aðeins að vita hvar skal finna þann aðgang. 

Myrkravefurinn er oftast notaður af þeim sem vilja halda nafnleynd, vera með sjálfræði eða 

koma sinni hugmyndafræði fram í lokuðum hóp. Að stórum hluta snýst þetta um að geta beitt 

sér á internetinu án þess að hægt sé að rekja það aftur til einstaklingsins. Myrkravefurinn hefur 

í gegnum tíðina verið notaður í ýmsum tilgangi bæði af góðum og slæmum toga (Bradbury, 

2014). Mest notaði hugbúnaðurinn til að nálgast myrkravefinn er Tor, en það er hugbúnaður 

sem notendur notast við til að halda nafnleynd á internetinu (Bradbury, 2014). Myrkravefurinn 

er sá hluti internetsins þar sem mikið magn fíkniefna er í boði ásamt annarri ólöglegri 

starfsemi,og þarf notandinn að notast við ákveðna dulkóðun og er það gert til að bæði þeir sem 

leita að ólöglegum hlutum og einnig þeir sem hafa eitthvað ólöglegt fram að færa geti haldið 

auðkenni sínu leyndu (Bradbury, 2014). 

Djúpvefurinn er hluti af myrkravefnum (munnleg heimild, Daði Gunnarsson, 9. febrúar, 

2020) og finnst á vefsíðum sem finna má á opinbera internetinu en hann finnst þó ekki í þeim 

leitarvélum sem við notumst við í okkar daglega lífi. Aðgengi að djúpvefnum er því aðeins 

mögulegt ef notast er við sérstakan gagnagrunn, en enga opinbera grunna er hægt að nota til að 

komast þar inn (Bradbury, 2014). Margt löglegt fer fram á djúpvefnum en hann er einnig 

notaður til afbrota og þar fer meðal annars fram gríðarlega mikil fíkniefnasala (munnleg 

heimild, Daði Gunnarsson, 9. febrúar, 2020).  

 

3.2 Silk Road 
Líta má svo á að vefsíðan Silk Road, sem komið var á laggirnar árið 2011, marki upphaf þróunar 

sölu og dreifingar fíkniefna á internetinu þ.e.a.s frá götusölu og yfir á internetið. Vefsíðan var 

lengi vel talin einn umsvifamesti vettvangur fíkniefnasölu á internetinu og teygði hún anga sína 

um allan heim, þó mest megnis í Bandaríkjunum (Christin, 2012). Á vefsíðunni var notast við 

stafræna innskráningu þar sem seljendur og kaupendur gátu skráð sig nafnlaust inn á síðuna. 

Það sem gerði aðilum kleift að eiga þessi viðskipti nafnlaust, og án þess að löggæsluaðilar gætu 

fylgt sölunni eftir og haft uppi á aðilunum, var rafmyntin Bitcoin en hún var notuð til þess að 

greiða fyrir fíkniefnin. Vefsíðan var í eigu þriðja aðila sem tók ákveðna prósentu af sölunni til 
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sín. Fíkniefnin voru afhent þannig að seljandi sendi þau á heimilisfang sem kaupandi gaf upp 

og þannig gengu viðskiptin fyrir sig án þess að nokkur samskipti utan internetsins hafi átt sér 

stað á milli kaupanda og seljanda. Í mörgum tilvikum voru kaupandi og seljandi ekki einu sinni 

í sama landinu. Með þessari leið einfölduðust fíkniefnaviðskiptin töluvert og varð lífið mun 

þægilegra fyrir kaupanda sem og seljanda. Með þessari einfölduðu aðferð var hættan á einhvers 

konar ofbeldi á fíkniefnamarkaðinum lágmörkuð, sem áður var töluvert meiri (Martin, 2014).  

Til að tryggja að kaupendur fíkniefna væru ekki sviknir af seljendum þá var seljendum 

gefin einkunn þegar fíkniefnin höfðu verið afhent. Þar gat kaupandi komið á framfæri 

athugasemdum um seljanda, sagt frá gæði efnanna og hvort að seljandinn hafi staðið við sitt 

(Christin, 2012). Í dag fara fíkniefnaviðskipti mikið fram á samfélagsmiðlum en þar þykit það 

mikill ókostur að ekki virðist tíðkast að seljanda sé gefin einkunneða ummæli um gæði efnanna 

sem hann selur (Ferguson, 2016). Notkun Silk Road til fíkniefnakaupa var mikil breyting frá 

þeim söluháttum sem áður fyrr stýrðu fíkniefnamarkaðnum og töldu menn ekki aftur snúið, þar 

sem að nú væri aðgengi að fíkniefnum þægilegra en nokkru sinni fyrr. Töluvert meira úrval var 

til staðar og öryggi beggja aðila var mun meira. Síðan gekk svo vel ,að Silk Road var oft líkt 

við sumar af stærstu sölusíðum heims,til að mynda síðuna eBay (Ormsby, 2012).  

Silk Road var ekki aðgengileg í gegnum það internet sem við flest þekkjum, sem gerði 

síðuna frábrugðna öðrum síðum þar sem fíkniefnaviðskipti fóru fram. Aðgengi að Silk Road 

var ekki að finna í gegnum leitarvélar eins og Google, Yahoo og Bing, heldur var aðeins hægt 

að nálgast vefinn með háþróaðri stafrænni dulkóðun sem að aðeins var að finna á djúpvefnum. 

Var hugbúnaðurinn TOR (e. The Onion Router) nýttur til þess að dulkóða IP tölu notenda 

þannig að þau samskipti sem áttu sér stað á vefsíðunni voru færð á milli mismunandi netþjóna 

og þannig var samskiptunum sem áttu sér þar stað eytt jafnóðum (Hout og Bingham, 2012). 

 

3.2.1 Endalok Silk Road  
Ross William Ulbricht, stofnandi Silk Road, var talinn hafa markað nýjan veruleika í 

fíkniefnasölu með stofnun vefsíðunnar, því að þrátt fyrir harða baráttu Alríkislögreglunnar í 

Bandaríkjunum við að loka Silk Road var ekki aftur snúið, sala fíkniefna á netinu var komin til 

að vera (Buskirk, 2014). 

Það var svo þann 3. október 2013 að Alríkislögreglunni tókst að loka Silk Road en sú lokun 

hafði ýmsar afleiðingar í för með sér. Þær afleiðingar sem voru hvað mest áberandi voru þær 

að fíkniefnasala jókst til muna á internetinu og varð í kjölfarið mjög áberandi á 
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samfélagsmiðlum (Aldridge og Décaru-Hétu, 2016; Martin, 2014). Ekki leið á löngu eftir lokun 

Silk Road þar til Silk Road II leit dagsins ljós en hún var stofnuð í nóvember 2013 og tók það 

Alríkislögregluna rúmt ár að loka henni en það gerðist þann 5. nóvember 2014. Sú síða náði 

hins vegar aldrei þeim hæðum sem upprunalega Silk Road vefsíðan náði (Dolliver, 2015). 
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4. Upphaf fíkniefnabrota á Íslandi 

 

4.1 Upphaf fíkniefna og siðfár í íslensku samfélagi 
Áhyggjur af fíkniefnum og fíkniefnaneyslu hafa verið tiltölulega útbreiddar hér á landi alveg 

síðan þau gerðu fyrst við sig vart (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Tilkoma tæknibyltingarinnar, 

internetsins og samfélagsmiðla hafa boðið upp á nýjan og tiltölulega lítið kannaðan markað 

fíkniefnasölu á Íslandi. Sala og dreifing fíkniefna hefur með þessu orðið viðfangsmeiri þar sem 

aðferðirnar hafa breyst töluvert. Hefur þetta viðfangsefni fengið þónokkraumfjöllun í 

fjölmiðlum og ýtir það undir áhyggjur landsmanna.   

Fjölmiðlar fjalla hvað helst um fíkniefnabrot og í kjölfarið á slíkri umfjöllun sem fíkniefnin fá 

getur orðið til svokallað siðfár. Siðfár í þessu samhengi er hugtak sem byggist helst á skrifum 

Stanley Cohen (Cohen, 2002). Cohen segir að siðfár í tengslum við fíkniefni hafi verið til staðar 

í um 100 ár og að alltaf hafi verið talað um þann vonda sem selur viðkvæmu fórnarlambi 

fíkniefnin. Siðfár á sér þannig stað þegar ákveðin félagsleg vandamál fá skyndilega mikla 

umfjöllun í fjölmiðlum og skapast þannig mikil umræða í samfélaginu. Þegar siðfár á sér stað 

þá krefjast almenningur, áhrifamiklir hópar í samfélaginu og þrýstihópar hertra aðgerða til að 

hægt sé að sporna við ógninni sem brotist hefur út í samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Ótti sem fylgir neyslu nýrra vímuefna nær því oft að hræða allt samfélagið. 

Hægt er að kalla þá sem selja fíkniefni þjóðarskelfa en samkvæmt Helga Gunnlaugssyni 

(2018) þá eru þjóðarskelfar einstaklingar sem grafa undan ríkjandi gildum og viðmiðum 

samfélagsins sem og hegðun þeirra er talin valda óöryggi. Neysla fíkniefna í samfélaginu okkar 

hefur verið fordæmd og hefur neyslu þeirra fylgt ákveðin skömm. 

 

4.2 Fíkniefnabrot á Íslandi og viðbrögð samfélagsins 
Þó svo að fjölmiðlar dragi upp ákveðna mynd af afbrotum sem er ekki alltaf í takt við 

raunveruleikann, þá getur sú mynd haft raunveruleg áhrif á viðhorf almennings. Viðhorf 

almennings getur síðan mótað það hvernig samfélagið og réttarkerfið bregðast við afbrotum og 

þeim einstaklingum sem eru stimplaðir sem afbrotamenn (Margrét Valdimarsdóttir og Jón 



 

 21 

Gunnar Bernburg, 2017). Nokkuð hátt hlutfall Íslendinga telja afbrot vera mikið vandamál hér 

á landi og þangað til nýlega hafa fíkniefnabrot verið talin þau alvarlegustu. Niðurstöður 

spurningakannana meðal Íslendinga hafa leitt í ljós að fólki hér á landi finnst fíkniefnaneysla 

eða fíkniefnabrot alvarlegasta vandamálið sem og finnst fólki að þessi brot skýri tilvist annarra 

brota að miklu leyti (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017). Sú tenging helst 

líklegast í hendur við þá staðreynd að mörg ofbeldisbrot og/eða auðgunarbrot eru framin af 

fólki sem eiga við fíkniefnavanda að stríða, sem sýnir okkur hversu alvarlegum augum 

Íslendingar líta fíkniefnavandann í samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2013). Almenningur 

sýndi gríðarlegan stuðning við auknar valdheimildir lögreglu við rannsókn á fíkniefnamálum, 

svo sem símhleranir, herbergishleranir og húsleitir en þessi atriði sýna hversu mikið 

almenningur á Íslandi óttast fíkniefni (Helgi Gunnlaugsson, 2013). Óttinn við fíkniefni virðist 

vera meiri á Íslandi en í öðrum löndum í heiminum. Ísland er lítið samfélag, og oft á tíðum 

frekar einsleitt, og gæti það útskýrt þessi miklu viðbrögð við utanaðkomandi hættu eins og 

fíkniefnum í samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2013). 

Aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við fíkniefnavandanum hefur verið skipt í tvennt:  

 1. Mjúkar aðgerðir. Innan þessa flokks má nefna forvarnarfræðslu í skólum, 

 upplýsingagjöf og almenna fræðslu meðal ungmenna.  

 2. Harðar aðgerðir. Þetta eru aðgerðir réttarvörslukerfisins sem sjá um að refsa fyrir 

 brot á þeim lögum sem sett hafa verið um fíkniefni hér á landi. Lögreglan beitir eftirliti 

 með höfnum og landamærum og hefur hún heimildir til, í ákveðnum tilfellum, að beita 

 sérstökum rannsóknaraðferðum sínum, til að mynda símhlerunum og húsleitum.  

Refsingar hafa verið þyngdar og er nú hámarksrefsing fyrir fíkniefnabrot 12 ára 

fangelsisvist samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir alm. hgl) en áður fyrr 

var hámarksrefsing 10 ára fangelsisvist (Helgi Gunnlaugsson, 2013). Dómar í innflutnings- og 

dreifingar málum vegna fíkniefna hafa, eins og áður var sagt, þyngst þó nokkuð undanfarin ár 

og er refsiramminn gjarnan fullnýttur við ákvörðun refsinga í þessum málum en það gerist 

sjaldan þegar um aðra alvarlega brotaflokka er að ræða (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þetta er 

tilraun stjórnvalda til að uppræta fíkniefnavandann á Íslandi en eins og við vitum þá hefur enn 

engin töfralausn fundist við þeim mikla vanda.  

Eins og var nefnt hér að ofan virðast fjölmiðlar, á ákveðinn hátt, taka þátt í að stjórna 

viðhorfi almennings til afbrota en það fer eftir umræðu í fjölmiðla hverju sinni. Þegar fjölmiðlar 

einblína í umfjöllun sinni á ákveðna brotaflokka þá, eðlilega, leitar hugur almennings í þá átt 
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og það getur jafnvel heltekið fólk. Það hefur komið í ljós að fjölmiðlar eru líklegri til að greina 

frá ákveðnum brotaflokkum eins og ofbeldis- og fíkniefnabrotum (Helgi Gunnlaugsson, 

2018). Fram hefur komið í fréttum nýverið að fíkniefnasala hafi færst nánast alfarið yfir á 

samfélagsmiðla svo sem Telegram. Þar njóta notendur miðilsins nafnleyndar og er forritið 

jafnframt dulkóðað sem gerir vinnu lögreglu töluvert meira krefjandi. Kom meðal annars fram 

að yngri kynslóðin væri líklegri til þess að nýta sér samfélagsmiðla til kaupa á fíkniefnum 

heldur en sú eldri og að þessi sami hópur hafi litlar áhyggjur af afleiðingunum skyldi lögreglan 

skerast í leikinn (Anna Lilja Þórisdóttir, 2020). Var einnig mjög áhugavert að sjá magnið af 

auglýsingum af fíkniefnum sem fyrirfinnast á samfélagsmiðlum, en samkvæmt grein frá 

fréttastofu RÚV kom fram að 746 auglýsingar bárust á aðeins tuttugu mínútum þegar fylgst var 

með hópum á samfélagsmiðlum ætluðum til sölu á fíkniefnum (Katrín Ásmundsdóttir, 2019). 

Fylgdi þá auglýsingum oftar en ekki símanúmer þar sem áhugasömum var bent á að hafa 

samband og var einnig auglýst af seljanda að efnin væru send til kaupenda ef þeir óskuðu eftir 

því. Eins og kom fram í viðtali við verkefnastýru Frú Ragnheiðar árið 2019, þar sem 

vímuefnaneytendum og heimilislausum er þjónustað af fagaðilum, hefur neysla kókaíns aukist 

hér á landi og jafnframt hefur efnið orðið mun sterkara en áður þekktist.  Var þá einnig aukning 

á því að neytendur kókaíns væru farnir að sprauta sig með efninu og reykja það. Kom þar fram 

að nokkur dauðsföll væru tengd neyslu kókaíns (Þórdís Arnljótsdóttir, 2019). 

 

4.3 Bjórbannið og stríðið gegn fíkniefnum 
Bjórbannið var án alls efa eitt helsta deilumál íslensku þjóðarinnar á 20. öld. Við getum leyft 

okkur að segja að  aflétting bjórbannsinsmarki upphaf baráttunar gegn fíkniefnum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Helstu rökin með bjórbanninu voru þau að bjórinn var talinn ógna 

sérstaklega ungu fólki og verkamönnum, að heildardrykkja landsmanna myndi aukast og að 

margvísleg vandamál myndu fylgja aukinni drykkju (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þessi rök 

hljóma alltof kunnuglega en þau er nokkurn veginn hægt að yfirfæra á baráttuna gegn 

fíkniefnum. Einnig hefur verið sagt að bjórinn kynni unga fólkinu fyrir öðru áfengi og úr 

bjórnum færast það yfir í sterkari drykki en þetta ferli  kallast „stepping stone“ á ensku. Í 

Bandaríkjunum hefur þetta hugtak verið notað um bann á kannabisefnum, en þar er því haldið 

fram að neysla unglinga á kannabisefnum leiði þá út í neyslu á sterkari efnum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Í þessu samhengi er einnig vert að minnast á að vegna mikils framboðs 

alls konar fíkniefna á samfélagsmiðlum þá er orðið tiltölulega auðvelt fyrir ung fólk, og fólk á 
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öllum aldri, að nálgast  allar tegundir fíkniefna. Þá er talið að þetta mikla framboð ýti undir að 

fólk prófi að kaupa sér, og taka inn, fíkniefni sem þau hefðu, án tilkomu samfélagsmiðlanna, 

aldrei prófað. Ef þessir einstaklingar hefði ekki átt svo greiða leið að fíkinefnunum þá hefðu 

þeir aldrei komist í ákveðnar tegundir af fíkniefnum (Demant ogBakken, 2019). Mjúku aðgerðir 

yfirvalda gætu þarna, til að mynda, komið mjög sterkar inn. Ef öllum fíkniefnum er blandað 

saman í einn hrærigraut gæti ungt fólk misskilið sem svo að öll fíkniefni séu jafn skaðleg. Það 

sendir ungmennum þau skilaboð að ef þau prófa eina tegund fíkniefna, til dæmis kannabis, þá 

gætu þau allt eins prófað eitthvað annað og þar af leiðandi leiðst út í neyslu sterkari fíkniefna. 

Með góðri fræðslu og forvörnum er hægt að koma þeim skilaboðum áleiðis til ungmenna að 

fíkniefni eru ekki öll jafn hættuleg. Þó svo að öll fíkniefni séu varasöm þá eru þau ekki öll jafn 

hættuleg (Helgi Gunnlaugsson, 2013, bls. 9). 

Eins og tekið var fram hér að ofan þá táknaði afnám bjórbannsins ekki endalok baráttu 

Íslendinga við vímuefni. Stríðið gegn fíkniefnum tók við og stendur það enn yfir í dag. Eins og 

hefur verið tekið fram þá er neysla, varsla, sala og dreifing fíkniefna ólögleg á Íslandi sem og í 

mörgum öðrum löndum en þrátt fyrir víðtækar aðgerðir yfirvalda hafa ólögleg fíkniefni breiðst 

hratt út á Vesturlöndum. Þrátt fyrir breytilegar áherslur réttarkerfisins þá virðist það ekki hafa 

áhrif á hversu mikil útbreiðsla fíkniefna er hverju sinni. Hertar aðgerðir virðast þannig ekki slá 

á neysluna (Helgi Gunnlaugsson, 2008) og afglæpavæðing hefur ekki leitt til aukinnar neyslu 

eins og kom í ljós í rannsókn Craig Reinarman og félaga (2004) þegar þeir skoðuðu 

afglæpavæðingu kannabis í Amsterdam og San Francisco. 

Í ljósi þessara staðreynda hafa margar þjóðir endurskoðað fíkniefnalöggjöfina og sums 

staðar hefur henni verið breytt á þann hátt að neysla fíkniefna og varsla neysluskammta varða 

ekki lengur refsingu. Þá er frekar farin sú leið að beita sektum í stað þess að fara í handtökur 

og/eða gefa út ákæru (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Það þótti of tímafrekt fyrir lögreglu að eltast 

við neyslu vægari fíkniefna og ætti því athyglin að beinastað rannsókn á innflutningi og 

dreifingu sterkari fíkniefna eins og til dæmis kókaíni, amfetamíni og heróíni (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Segja má að aðgerðir yfirvalda, til að uppræta fíkniefnavandann í 

samfélaginu, séu tákngervingar andstöðunnar í samfélaginu en það hefur eflaust einhver áhrif 

á að draga úr útbreiðslu fíkniefnanna í samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2013, bls 8). Miðað 

við þessar upplýsingar sem við höfum virðist ómögulegt fyrir yfirvöld að bregðast við 

útbreiðslu fíkniefna í samfélaginu. Ljóst er að lögleiðing fíkniefna myndi ekki leysa 

fíkniefnavandann sem ríkir í samfélaginu en refsilöggjöfin virðist sömuleiðis ekki vera að því 

(Helgi Gunnlaugsson, 2013). Við getum þó gefið okkur það að við lögleiðingu fíkniefna myndi 
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neytendahópur án alls efa stækka (Helgi Gunnlaugsson, 2013) og eflaust yrði hann aðeins meira 

áberandi í samfélaginu. Miðað við líkindi bjórbannsins og stríðsins gegn fíkniefnum verðum 

við einnig að horfa til þess að þróunin á fíkniefnaneyslu gæti orðið sú sama, með lögleiðingu 

fíkniefna, og þróun áfengis hefur verið síðustu áratugi (Helgi Gunnlaugsson, 2012, bls. 13). 

Eins og kom fram í umfjöllun um kenningar hér ofar í ritgerðinni, sem tengdar hafa verið við 

fíkniefnabrot, þá gerum við ráð fyrir að einstaklingar velji sér það að selja fíkniefni á internetinu 

eða samfélagmiðlum út frá kostum þess og göllum. Framboð fíkniefna á samfélagmiðlum er til 

að mynda gríðarlegt og óttinn við að nást af lögreglu virðist hafa lítinn fælingarmátt. Vegna 

þessa og hve margir virðast nýta sér þessa aðferð til sölu fíkniefna getum við sagt að mögulega 

hafi fíkniefnaneysla normalíserast með þessari þróun.  

Sala og dreifing fíkniefna á samfélagsmiðlum hefur opnað enn eitt vandamál fyrir lögreglu 

og yfirvöld og hefur orðið að enn einni hindruninni á leið yfirvalda til að bregðast við útbreiðslu 

fíkniefna. Rannsóknir á sölu og dreifingu fíkniefna á internetinu og samfélagsmiðlum eru 

tímafrekar og flóknar (Munksgaard, Coomber, Demant og Barratt, 2019). Rannsókn lögreglu á 

þessum málaflokki byggist fyrst og fremst á frumkvæðisvinnu lögreglu (Ríkislögreglustjóri 

2017). Geta lögreglu til frumkvæðisvinnu fer eftir mannafla og fjármagni hverju sinni. Við 

getum lagt saman tvo og tvo, að þegar lögreglan er undirmönnuð þá er erfiðara, og jafnvel 

ómögulegt, fyrir lögreglumenn að sinna einhvers konar frumkvæðisvinnu þar sem 

útkallsverkefni lögreglu verða að hafa forgang.  
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5. Samfélagsmiðlar 
Hugtakið samfélagsmiðill nær yfir margar tegundir af samskiptasíðum og forritum þar sem 

notendur geta deilt upplýsingum sín á milli. Þessar upplýsingar geta verið í formi mynda, 

myndbanda, persónulegra skilaboða og svo mætti lengi telja (Thanki og Frederick, 2016). 

Samfélagsmiðlar endurspegla þróun tækninnar en þeir hafa gert notendum það kleift að vera í 

stöðugri nýsköpun og breytingum. Samfélagsmiðlar eru opnir öllum þeim sem hafa aðgang að 

interneti þó svo að hver samfélagsmiðill fyrir sig krefjist mismunandi notendaskráningar svo 

hægt sé að hafa aðgang að þeim tiltekna miðli (Thanki og Frederick, 2016).  

Samfélagsmiðlar eru orðnir stór hlut af lífi okkar. Milljónir manna út um allan heim nota 

Facebook, Instagram og Snapchat svo eitthvað sé nefnt. Í rannsókn sem framkvæmd var á 

Norðurlöndunum kom í ljós að Facebook er lang vinsælasti miðillinn í Danmörku, Svíþjór, 

Finnlandi og Noregi en um 78% þeirra einstaklinga sögðust nota Facebook (Audience Project, 

2016). Það er síðan mismunandi milli landanna hvaða samfélagsmiðlar eru vinsælastir. Til að 

mynda er Snapchat notað þrisvar sinnum meira í Noregi en á hinum Norðurlöndunum. 

Samkvæmt grein sem má finna á vef Morgunblaðsins (Veronika S. Magnúsdóttir, 2019) mælist 

notkun samfélagsmiðla hæst á Íslandi meðal EES-landanna og aðildarríkja 

Evrópusambandsins. Áætlað er að um 91% Íslendinga noti samfélagsmiðla. Nánast öll íslenska 

þjóðin notar samfélagsmiðilinn Facebook og um tveir af hverjum þremur nota Snapchat 

reglulega (MMR, 2018). Rannsóknir sýna að notkun samfélagsmiðla eykst ár frá ári. Allir 

þessir samfélagsmiðlar eru með mismunandi notagildi en eiga það þó sameiginlegt að það er 

hægt að stunda fíkniefnaviðskipti í gegnum þá alla. Flestir kannast við þekktustu 

samfélagsmiðla svo sem Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter og eflaust nota flestir 

Íslendingar að minnsta kosti einn af þessum miðlum.  

Í ljós hefur komið að unglingar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir áhrifum þess sem þau sjá á 

samfélagsmiðlum en þessi hópur er jafnframt mjög næmur fyrir jafningjaáhrifum og 

hópþrýstingi (Hilliard, 2019). Á meðal ungmenna á aldrinum 13-17 ára, á heimsvísu, virðist 

Facebook vera vinsælasti miðillinn, þar á eftir kemur Instagram og svo Snapchat (Hillard, 

2019). Eins og hefur komið fram í ritgerðinni þá er virkur fíkniefnamarkaður á 

samfélagsmiðlum á Íslandi og sérstaklega á Facebook, samkvæmt rannsóknum. Má því telja, 

vegna viðkvæmrar stöðu unglinga gagnvart samfélagmiðlum, að þessi mikla notkun þeirra þyki 

mikið áhyggjuefni þar sem fíkniefni eru nú aðgengilegri en nokkru sinni fyrr. 
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Í viðtali hjá RÚV segir Helgi Gunnlaugsson (2019) að rekja megi dauðsföll vegna neyslu 

fíkniefna sem seld eru á samfélagsmiðlamarkaðnum. Hann segir varasamt að kaupa efni af 

sölusíðum á netinu þar sem fólk viti ekkert um styrkleika efnanna, seljendum er ekki treystandi 

sem og að neysluleiðbeiningar fylgi ekki með í kaupunum.  

 

5.1 Samfélagsmiðlar sem vettvangur sölu og dreifingar 
fíkniefna 
Samfélagsmiðlar geta haft tvenns konar áhrif á fíkniefnamarkaðinn. Í fyrsta lagi þá geta 

samfélagsmiðlar haft áhrif á framboð fíkniefna vegna nýs vettvangs fyrir sölu og dreifingu 

þeirra. . Í öðru lagi geta samfélagsmiðlar valdið því að eftirspurn fíkniefna eykst meðal annars 

vegna þess að þarna er kominn vettvangur þar sem hægt að er að deila myndum og 

myndböndum sem geta haft áhrif á skoðun fólks á fíkniefnum og látið þau líta spennandi út 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016). 

Opnu samfélagsmiðlarnir sem flest okkar nota dagsdaglega, svo sem Facebook, Instagram 

og Snapchat, eru nýttir af seljendum til að auglýsa sjálfa sig og efnin sem þeir hafa til sölu. 

Samskiptin sjálf eiga sér síðan stað á öðrum, aðeins lokaðri, samfélagsmiðlum eins og til dæmis 

Facebook Messenger (Demant, Bakken og Hall, 2020) sem er einkaskilaboðaforrit svipað og 

Facebook. 

Þó svo að fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum sé töluvert opnari vettvangur en sá sem 

fer fram á myrkravefnum þá treysta þeir, sem stunda sín viðskipti á samfélagsmiðlum, á 

ákveðinn feluleik (Demant, Bakken og Hall, 2020). Á Íslandi eru til að mynda tugir hópa á 

Facebook þar verið er að auglýsa og selja fíkniefni (Demant og Bakken, 2019). Þessir hópar 

eru læstir en hver sem er getur óskað eftir að gerast meðlimur í hópnum. Þetta er ákveðið 

vandamál í heimi þeirra fíkniefnasala sem nýta sér þessa lokuðu hópa til viðskipta. Þeir vilja 

hafa eins marga í hópunum og mögulegt er til að auka sín viðskipti en hóparnir mega ekki vera 

of stórir þannig að óheiðarlegir aðilar komist inn í hópinn eða jafnvel lögreglumenn (Demant 

og Bakken, Hall, 2020). Í rannsókn þeirra Demant, Bakken og Hall (2020) voru tekin viðtöl við 

aðila sem seldu fíkniefni á samfélagsmiðlum og einn þeirra sagði að hóparnir á Facebook hafi 

fests í sessi og orðið skipulagðari með tímanum. Hóparnir voru faldir almenningi og 

grunsamlegir meðlimir hópsins voru hreinsaðir út úr honum. Einnig kom fram að það væri 

hópur sem sæi um að búa til nýja hópa á mismunandi landsvæðum og þessir aðilar ákveða hvað 

sé í lagi að auglýsa á síðunni og hvað ekki.  
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Eins og við höfum komið inn á eru allar mögulegu tegundir fíkniefna til sölu á 

samfélagsmiðlum, hvort sem það er að finna í hóp á Facebook eða á síðum á Instagram. Í grein 

Ferguson (2016) útskýrir hann hvernig fólk finnur fíkniefnin sem það leitar af. Hann talar um 

að fólk noti meðal annars myllumerki (e. hashtag) til að þrengja leitarniðurstöður þegar það 

leitar sér að fíkniefnum. Þá eru myllumerkin #Kush4Sale eða #OGKush til dæmis vinsæl 

leitarorð. Eins og hefur verið komið inn á þá vilja seljendur forðast það að skrifa alvöru heiti 

fíkniefnanna sem þeir hafa til sölu í auglýsingarnar sínar og nýta sér þá oft táknmyndir til að 

gefa í skyn að þeir séu með ákveðin efni til sölu. Í því samhengi þýðir til dæmis demantur eða 

snjókorn kókaín, pilla fyrir MDMA og sprauta fyrir heróín (Ferguson, 2016).  

5.2 Hvaða aðferð skal nota?  
Vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna hefur fikrað sig yfir á internetið og samfélagsmiðla með 

aukinni tæknivæðingu síðustu ára. Þessi nýi vettvangur hefur það í för með sér að 

fíkniefnamarkaðurinn á Íslandi hefur tekið töluverðum breytingum. Með þessum nýju leiðum 

er auðveldara fyrir fólk að selja fíkniefni og eins hefur orðið auðveldara að kaupa þau. Það 

þykir áhugavert að skoða hvers vegna fólk velur sér þessa leið til að stunda fíkniefnaviðskipti. 

Í rannsókn þar sem rætt var við nokkra aðila sem nýta sér internetið til sölu og dreifingar 

fíkniefna kom í ljós að þeir sem völdu sér þá leið höfðu áttað sig á því að möguleikinn á gróða 

var talsvert meiri og líkur á einhvers konar refsingu voru minni (Munksgaard, Coomber, 

Demant og Barratt, 2019). 

Með því að selja fíkniefni á netinu er hægt að ná til mun stærri hópa og það eru í rauninni 

engin takmörk fyrir því hversu stóran kúnnahóp hægt er að halda utan um (Munksgaard, 

Coomber, Demant og Barratt, 2019). Þar tengjum við saman tvo og tvo og sjáum að möguleiki 

á gróða er meiri.  

Það er tvennt sem ógnar þeim sem selja fíkniefni á netinu hvað mest: lögreglan og 

óheiðarlegir kúnnar. Óheiðarlegir kúnnar voru flokkaðir sem þeir sem hótuðu einhvers konar 

ofbeldi eða þeir sem gætu mögulega verið upplýsingagjafar fyrir lögregluna (Munksgaard, 

Coomber, Demant og Barratt, 2019). Þó þetta séu einnig ógnir fyrir þá sem ekki nota internetið 

til að selja fíkniefni þá er munurinn sá að þeir sem brjóta af sér á netinu geta falið sig á bakvið 

gervinöfn og gerviaðganga. Það gerir það að verkum að kaupendur vita talsvert minna um þann 

sem selur fíkniefnin og því ólíklegt að það sé hægt að koma upplýsingum, sem myndu gagnast 

í rannsókn lögreglu, um viðkomandi áleiðis. Einnig geta þeir sinnt sínum viðskiptum án þess 
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að hitta kaupandann beint og eru því ólíklegri til að verða fyrir einhvers konar ofbeldi 

(Munksgaard, Coomber, Demant og Barratt, 2019).  

Internetið hefur skapað kjörið tækifæri fyrir fólk til að brjóta af sér, það kjörið tækifæri að 

þeir sem aldrei ætluðu sér út í þennan bransa hafa látið undan vegna þess að þeir geta grætt 

mikið án þess að lenda í sérstaklega mikilli hættu.  

Það er erfiðara fyrir lögreglu að hafa eftirlit með fíkniefnabrotum sem framin eru á þennan 

hátt vegna þess að rannsóknin á bakvið þau er talsvert flóknari, tímafrekari og þarfnast 

sérþekkingar. Til þess að forðast handtökur og önnur vandamál sem kunna að fylgja 

fíkniefnaviðskiptum er besta leiðin að finna sér seljanda og senda honum einkaskilaboð. 

Seljendur nota ljósmyndir og táknmyndir (e. emoji) til að ná athygli þeirra sem hyggjast kaupa 

efni. Táknmynd af eld merkir til dæmis góð gæði á efninu og táknmynd af peningum táknar að 

efnið sé til sölu (Ferguson, 2016). Ferguson (2016) ræddi við nokkra aðila sem hafa nýtt sér 

samfélagsmiðla og internetið til að stunda fíkniefnaviðskipti. Seljendur voru sammála um að 

það væri mikilvægt, upp á sitt eigið öryggi, að sigta út fólkið sem þeim fannst hegða sér 

skringilega og sleppa því að eiga viðskipti við það. Einn viðmælandi, sem hún kallar Tony í 

grein sinni, segist nota samfélagsmiðla til að auglýsa vörurnar sínar en að hann afhendi þær í 

persónu og taki þannig við greiðslum. Hann sagði það vera heimsku að nota internetið sem 

greiðslumáta þar sem að lögreglan gæti með þeim hætti rakið viðskipti hans langt aftur í tímann 

og þar af leiðandi gæti hann fengið töluvert þyngri ákærur eða dóm fyrir brot sín.  

Þó internetinu og samfélagsmiðlum fylgi sú áhætta að lögregla geti sótt símagögn og þannig 

komist að viðskiptasögu seljandans þá eru samt minni líkur á að þeir sem nýta sér þessa leið til 

viðskipta verði teknir af lögreglunni heldur en þeir sem að sendast með fíkniefnin heim til 

kaupenda eða hitta hann á ákveðnum stað (Ferguson, 2016). Gæti þetta orsakast af því að 

lögreglan er í betri aðstöðu til að fylgjast með fólki sem skutlast á milli staða heldur en þeim 

sem að nota internetið eða samfélagsmiðla. Almennir lögreglumenn geta sinnt því að veita 

einhverjum eftirfylgni án þess að viðkomandi verði þess var og því er áhættan mögulega meiri. 

Til að fylgjast virkilega vel með þeim sem nota internetið til fíkniefnaviðskipta þyrfti lögreglan 

að vera með marga, sérþjálfaða lögreglumenn sem myndu einungis sinna verkefnum sem 

þessum. Annar viðmælanda Ferguson (2016), sem hún kallar Jessie, nýtir sér internetið til að 

sjá um greiðslur en hann viðurkennir þó að það sé meiri áhætta í því. Til að tryggja öryggi sitt 

tekur hann það aldrei beint fram í auglýsingum sínum að hann sé að selja heldur nýtir hann sér 

táknmyndir til að koma því að. Jessie kvaðst nota marga mismunandi reikninga á 
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samfélagsmiðlum, alla undir mismunandi nöfnum en sagði hann það auka öryggistilfinningu 

hans (Ferguson, 2016).  

 

5.3 Mismunandi leiðir til fíkniefnabrota á 
samfélagsmiðlum   
Sala og dreifing fíkniefna hefur vakið mikla athygli á Norðurlöndunum en til að mynda hefur 

sala á Facebook verið álitin sem mikið áhyggjuefni. Snapchat, Instagram og Whatsapp eru 

dæmi um samfélagsmiðla þar sem kaupandi og seljandi geta mjög fljótt komist í samband hvor 

við annan, en þessir samfélagsmiðlar eru álitnir vera valkostur sem lendir mitt á milli þess að 

nota myrkravefinn (e. Dark Web) eða götuna sem vettvang sölu og dreifingar fíkniefna (Demant 

og Bakken, 2019). Samfélagsmiðlar hafa búið til nýjan vettvang fyrir sölu og dreifingu 

fíkniefna og í rannsókn Demant og Bakken (2019) var þessum vettvöngum skipt upp og þeir 

skoðaðir út frá tveimur sjónarhornum: Hinn opinberi stafræni markaður og hálfopinberi eða 

lokaður stafrænn markaður. Það er enginn vafi á því að skynjun á mögulegri áhættu er 

mikilvægur þáttur þegar valið er hvaða vettvang skuli nota til fíkniefnaviðskipta en það virðist 

vera sterkt samband á milli þess og framboðs og eftirspurnar en það töldu Hugh og Natarajan 

(2000) vera lykilþátt í uppbyggingu fíkniefnamarkaðarins. 

Í umræddri rannsókn kom í ljós að viðskiptin fóru helst fram í lokuðum hópum á Facebook. 

Þar var hægt að finna allskonar tegundir fíkniefna og var algengast að kannabis, kókaín, MDMA 

og amfetamin væri auglýst. Einnig mátti sjá lyfseðilsskyld lyf, sveppi og heróín. Algengast er 

að seljandi setji innlegg inn á lokuðu síðurnar en það kemur fyrir að kaupandi setji innlegg þar 

sem hann óskar eftir einhverju sérstöku. Sérstakt tungumál er notað á þessum síðum til að 

forðast það eins og mögulegt er að nota alvöru heiti fíkniefnanna en það villir um fyrir lögreglu 

og gerir þeim rannsóknarvinnuna enn erfiðari. Eru þá hin ýmsu gælunöfn notuð yfir ákveðnar 

tegundir fíkniefna sem og táknmyndir, til að draga athygli kaupandans að innlegginu. Í 

rannsókninni kom fram að það skipti miklu máli að kunna að búa til rétta innleggið. Innleggið 

þarf að vera eins áhættulítið og óáberandi og hægt er fyrir seljanda en samt nógu áberandi til að 

það grípi athygli hugsanlegra kaupenda og seljandi nái árangri í sölu sinni. Í innleggjunum er 

yfirleitt látið fylgja með hvernig eigi að hafa samband við seljanda og í flestum tilvikum var 

beðið um að fá einkaskilaboð í gegnum Facebook Messenger eða slík samfélagsmiðlaforrit. 

Þannig er samskiptunum snögglega breytt úr frekar opnum yfir í að vera mun lokaðri í formi 
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einkaskilaboða á milli aðilanna tveggja (Demant og Bakken, 2019), en í rannsókninni kom 

einmitt í ljós að þessi aðferð var mjög algeng í fíkniefnaviðskiptum.   

Virkni fíkniefnasala á samfélagsmiðlum virðist skiptast í tvo hópa. Annar hópurinn eru þeir 

sem eru tilbúnir til að taka áhættur og vilja eiga viðskipti við ókunnuga til þess að auka sölu 

sína og gróða. Það gera þeir með því að auglýsa varninginn sinn og selja í gegnum opinn markað 

og kallast þessi týpa af markað public digital market. Síðan er það hinn hópurinn, en þeir 

einstaklingar setja öryggið í forgang. Þeir aðilar reyna þannig að forðast alla óþarfa áhættu með 

því að halda sig við að selja ákveðnum kúnnahóp sem þeir treysta. Þetta er kallað private-digital 

market (Demant og Bakken, 2019).  

 

5.3.1 Hinn opinberi stafræni markaður  
Í rannsókn Demant og Bakken (2019) skiptu þau fíkniefnamarkaði á samfélagsmiðlum í tvo 

hópa og annar þeirra er kallaður Public Digital Market eða hinn opinberi stafræni markaður, 

sem við notum notast við í ritgerð þessari. Þetta er markaður sem býður upp á mikla möguleika 

fyrir seljandann þar sem hann er opinn almenningi, ekki ólíkt götumarkaðnum og þeim 

mörkuðum sem tíðkuðust á internetinu. Í þessum markaði eru viðskiptin nánast aðeins stunduð 

við ókunnuga og ná viðskiptin því til stærri hóps fólks. Viðskiptin á þessum markað fara yfirleitt 

fram á Facebook, Instagram og á opnum spjallsíðum á myrkravefnum (Demant og Bakken, 

2019). Seljendur setja inn upplýsingar um vörurnar sínar á samfélagsmiðla þar sem fram koma 

almennar upplýsingar um fíkniefnin, verð, gæði, afhendingarupplýsingar og 

tengiliðsupplýsingar. Kaupendur hafa síðan samband við seljanda og fara þau samskipti yfirleitt 

fram í einkaskilaboðum í gegnum miðil eins og Facebook Messenger. Í þessum 

einkaskilaboðum ákveða aðilar hvar og hvenær skuli hittast til að klára sín viðskipti. Þetta er 

einmitt munurinn á fíkniefnamarkaði samfélagsmiðlanna og fíkniefnamarkaðnum sem þekkist 

á myrkranetinu, aðilar þurfa að hittast í persónu til þess að skiptast á efnum og peningi (Demant 

og Bakken, 2019). 

Hvernig seljendur velja sér aðferð til sinna fíkniefnaviðskipta fer að miklu leyti eftir 

áhættunni sem þeir eru tilbúnir að taka. Í þessari aðferð er áhættan tiltölulega mikil. Seljendur 

sem nýta sér þessa aðferð vilja ná til stærri hóps fólks og er þeim í raun alveg sama hvort þeir 

þekki einstaklingana sem þeir selja fíkniefni til eða ekki. Það er vandamál þar sem ekkert traust 

er á milli seljanda og kaupanda. Það getur leitt af sér ofbeldi eða blekkingar. Eins og komið 

hefur verið inn á þá er tilgangurinn með þessari aðferð að ná til stærri hóps fólks. Einn 



 

 31 

viðmælandi í rannsókn þeirra Demant og Bakken (2019) sagði Facebook vera nýtt verkfæri til 

að ná til fleiri kaupenda. Hann sagði að alltaf væri nýtt fólk að koma inn í hópana á Facebook 

sem er ólíkt því sem tíðkast á götunni en þar er fólk oftast að eiga viðskipti við sömu 

einstaklingana. Viðmælandinn lítur því á Facebook sem góðan stað til þess að koma sér á 

framfæri, auglýsa sig og ná til nýrra kúnna. Með þessari aðferð verða nýir viðskiptavinir að 

traustum fastakúnnum eftir skamma stund. Helsta áhættan í þessari aðferð er hittingurinn 

sjálfur, þegar viðskiptin fara fram. Seljendur vilja, eðlilega, forðast alla óþarfa áhættu og gera 

því ýmsar ráðstafanir. Þar má meðal annars nefna að vera aðeins með það magn af efnum á sér 

sem á að afhenda, vera vopnaðir eða hafa vin tilbúinn á götuhorninu sem fylgist með 

samskiptunum og grípur inn í ef eitthvað fer úrskeiðis. Einn viðmælandi í rannsókninni sagðist 

fá tilfinningu fyrir því hvort að einstaklingur væri grunsamlegur eða skrítinn aðeins með því að 

tala við viðkomandi í gegnum samfélagsmiðla. Hann sagðist þá halda samtalinu þeirra á milli í 

gangi þangað til að honum fer að líða vel gagnvart viðkomandi og treystir sér þá til þess að 

stunda viðskipti við hann.   

 

5.3.2 Hálfopinber stafrænn markaður og lokaður stafrænn markaður.   
Hinn lokaði stafræni markaður er vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna þar sem samskiptin 

fara fram í einkaskilaboðum, eins og á samfélagsmiðlunum Facebook Messenger eða Snapchat 

(Demant og Bakken, 2019). Þessi aðferð virðist líkjast götusölu töluvert meira en hinar 

aðferðirnar sem eru í boði.  

Hinn hálfopinberi stafræni markaður er einn möguleiki sem hægt er að nýta til vettvangs 

sölu og dreifingar fíkniefna en aðeins fáir seljendur nýta sér hann. Í þessum tilvikum þarf 

kaupandinn oft að vita hver seljandinn er, til dæmis að hafa símanúmerið hjá viðkomandi eða 

nafnið sem hann notar á samfélagsmiðlum. Án þessara upplýsinga er þessi markaður ekki 

valkostur. Þessi leið krefst þess líka að einstaklingar hittist í persónu og afgreiði málin en 

áhættan er talin minni heldur en í opinberu marköðum af því að, í þessu tilviki, þekkjast 

seljendur og kaupendur aðeins fyrir. Þetta getur þó einnig aukið líkurnar á því að seljandi taki 

frekari áhættu eins og að fara heim til kaupanda til að afhenda fíkniefnin en það gæti vakið 

athygli lögreglu. 

Stærsti hvatinn til að nota þennan markað er sá að hann felur í sér töluvert meira öryggi 

(Demant og Bakken, 2019). Að takmarka viðskiptin við aðeins vini eða reglulega viðskiptavini 

sem viðkomandi treystir, dregur úr ógninni að lögreglu takist að hafa afskipti af viðkomandi. Á 
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móti kemur að gróðinn er yfirleitt minni á þessum markaði þar sem að seljandi er ekki tilbúinn 

að stunda viðskipti með hverjum sem er. Það er erfiðara fyrir lögreglu að eiga við þessa týpu af 

fíkniefnabrotum á samfélagsmiðlum.  

 

5.4 Facebook  
Facebook var stofnað árið 2004 og er í dag stærsti samfélagsmiðill heims með um 2,7 billjónir 

notenda (Tankovska, 2021). Til að geta notað Facebook þarf að búa til sinn eigin prófíl svo 

hægt sé að senda öðrum vinabeiðnir, komast inn í hópa og gera fleira af því sem Facebook hefur 

upp á að bjóða. Það er ekkert því til fyrirstöðu að fólk búi sér til svokallaðan gerviaðgang á 

Facebook. Þá setur viðkomandi ekki inn neinar persónulegar upplýsingar né myndir af sjálfum 

sér. Vinalistinn getur síðan verið tómur eða allt annar en viðkomandi er með á hinum aðgangi 

sínum sem hann notar dagsdaglega. Því getum við rétt svo ímyndað okkur hversu kjörinn 

vettvangur Facebook er til þess að stunda fíkniefnaviðskipti. Í rannsókn Jakob Demant og Silje 

A. Bakken (2019) kom síðan í ljós að Facebook virðist einmitt vera vinsælasti sölumiðillinn á 

Íslandi. Í rannsókninni var sala og dreifing fíkniefna á samfélagsmiðlum skoðuð og kom í ljós 

að Ísland er með virkan fíkniefnamarkað á samfélagsmiðlum og þá sérstaklega á Facebook. Í 

rannsókninni kom í ljós að á Íslandi voru 30 hópar á Facebook notaðir til þess að selja, auglýsa 

og/eða kaupa fíkniefni. Hópana var ekki erfitt að finna samkvæmt Demant og Bakken (2019) 

þó þeir hafi allir verið lokaðir, hver sem er gat óskað eftir aðgang inn í þessa hópa. Í hópunum 

voru á milli 500-2500 meðlimir í hverjum hóp fyrir sig. Miðað við heildarfjölda Íslendinga þá 

getum við sagt að þetta sé þó nokkuð stór hópur sem virðist vera að nýta sér Facebook sem 

vettvang fyrir sölu og kaup á fíkniefnum. Seljendur eru yfirleitt virkastir inni á þessum hópum 

en þeir setja innlegg í hópinn þar sem þeir auglýsa þau fíkniefni sem eru í boði hjá sér hverju 

sinni. Yfirleitt gengur þetta svona fyrir sig: Seljandi setur innlegg í einn, eða fleiri, hópa. Þar 

auglýsir hann vörur sínar með myndum og frekari lýsingu og síðan lætur hann 

tengiliðsupplýsingar fylgja með svo hægt sé að hafa samband og viðskiptin geti farið fram 

(Demant og Bakken, 2019).  

 

5.5 Telegram 
Árið 2013 var smáforritið Telegram stofnað af þeim Pavel Durov og Nikolai Durov. Um 50 

milljón einstaklingar nota forritið og er það tiltölulega auðvelt í notkun í hinum ýmsu 
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snjalltækjum sem eru nettengd. Það sem gerir Telegram frábrugðið hinum opnu 

samfélagsmiðlum, eins og Facebook og Instagram, er að skilaboðin þar inni eru dulkóðuð og 

eyðast þannig sjálfkrafa og jafnframt er möguleiki á að notendur geta skrifast á nafnlaust 

(Telegram, e.d.).  

Lítið er um heimildir um sölu fíkniefna á Telegram og má ætla að það sé vegna þess hve 

nýr þessi vettvangur er, en svo virðist sem Telegram sé hvað mest nýtt til fíkniefnaviðskipta á 

Íslandi í dag. Inni á forritinu er hægt að óska eftir aðgang að hinum ýmsu hópum sem flestir 

hverjir eru nýttir til sölu á fíkniefnum og lyfjum. Margir af þessum hópum innihalda mörg 

hundrað meðlimi og jafnvel vel yfir þúsund. Telegram hljómar því sem hið fullkomna forrit til 

sölu og dreifingar fíkniefna en þetta algjöra nafnleysi hefur þó sína ókosti. Á Telegram eru 

aðilar tiltölulega viðkvæmir fyrir svikum, en algeng svik eru meðal annars að seljandi þiggur 

pening áður en samtalinu á milli þeirra er eytt og eins er hægt að gefa upp rangar staðsetningar 

þar sem áætlað var að setja fíkniefnin svo kaupandi geti nálgast þau (Brickman, 2020). Notkun 

Telegram á Íslandi tengist nánast undantekningarlaust fíkniefnaviðskiptum og má ætla að 

ástæðan fyrir því sé sú að nafnleynd bæði seljanda og kaupanda er betur tryggð (Óðinn Svan 

Óðinsson, 2018). 

 

5.6 Snapchat 
Snapchat er forrit sem var stofnað árið 2011 og í þessu forriti geta notendur sent skilaboð, 

myndir og myndskeið til annarra notenda. Það sem gerir Snapchat frábrugðið öðrum forritum 

er að þegar notendur senda frá sér myndir og skilaboð í gegnum Snapchat þá eyðast færslurnar 

eftir að þær hafa verið opnaðar af móttakanda. Í forritinu er hægt að stilla þann tímann sem að 

skilaboðin eru sýnileg móttakanda en alla jafna eyðast þau eftir að hafa verið skoðuð. Hinsvegar 

er hægt að taka svokallað skjáskot (e. screenshot) af skilaboðum og myndum sem berast 

móttakanda. Þegar skjáskot er tekið af því sem einstaklingum berst á Snapchat þá getur 

viðtakandi geymt það í möppum í síma sínum eða tölvu. Sendandi fær þó alltaf tilkynningu um 

að skjáskot hafi verið tekið af efninu og vita þeir því alltaf af því ef einhver hefur gert það. Eftir 

að skilaboð hafa verið opnuð, og í kjölfarið eyðst, er ekki hægt að ná þeim til baka og er það 

meðal annars vegna þessa sem Snapchat telst öruggara, til að mynda til fíkniefnaviðskipta, en 

aðrir samfélagsmiðlar (Barratt, Childs, Coomber og Moyle, 2019). 

Samkvæmt lögreglumanni sem veitti viðtal fyrir ritgerð þessa (sjá kafla 6.3.2), þá notar 

yngri kynslóðin, sérstaklega krakkar undir 18 ára, samfélagsmiðilinn Snapchat mjög mikið. 
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Hann segir þau nota hann í alls konar tilgangi en hann hefur meðal annars tekið eftir að þau eru 

að auglýsa, kaupa og selja fíkniefni í gegnum miðilinn (munnleg heimild, 26. apríl, 2021). 

Sölu á fíkniefnum í gegnum þennan samskiptamiðil er oftast þannig háttað að seljandinn 

sendir skilaboð, eða “snap“ eins og það er kallað, á þá sem hann hyggst selja fíkniefni. 

Inniheldur snappið þá mynd af þeim efnum sem eru til sölu. Oftast nær fylgir svo texti þar sem 

fram kemur um hvers konar efni er að ræða, þó svo í sumum tilvikum eru táknmyndir notaðar 

í stað texta. Fylgjendur geta svo sent skilaboð til baka á seljanda í gegnum Snapchat eða jafnvel 

í gegnum annað samskiptaforrit. Fer það alfarið eftir því hvernig seljandinn vill láta hafa 

samband við sig og yfirleitt lætur hann það fylgja í auglýsingum þar sem hann auglýsir 

fíkniefnin. Afhending efnanna er svo samkvæmt samkomulagi og oftast nær eru fíkniefnin 

afhent á stað þar sem seljandi hittir kaupanda en einnig er hægt að nýta sér þá leið að senda 

efnin með pósti. Myndi sú leið til að mynda minnka líkurnar á því að einhvers konar ofbeldi 

eða svik geti átt sér stað og getur seljandi þannig tryggt öryggi sitt örlítið betur.  

 

5.7 Instagram 
Instagram kom fram árið 2010 og er einn af stærstu samfélagsmiðlum nútímans. Instagram er 

með aldurstakmark, en 13 ára og yngri eiga ekki að geta verið með sinn eigin aðgang að 

forritinu. Tilgangur Instagram er að deila myndum og myndböndum með öðrum sem að fylgja 

manni á samfélagsmiðlinum. Einnig er hægt að nýta miðilinn til að senda einkaskilaboð. Á 

forritinu er möguleiki til að líka við og skrifa athugasemdir við færslur hjá öðrum notendum. 

Öryggi persónuupplýsinga er talið ábótavant á miðlinum þar sem það notast við sömu 

persónuupplýsingar og Facebook, en Instagram er einmitt í eigu Facebook. Hægt er að hafa 

aðgang sinn opinn fyrir öllum, þannig að hver sem er getur flett upp þínum aðgangi og séð hvað 

þú hefur verið að gera á miðlinum, en einnig er hægt að hafa hann læstan öðrum en þeim sem 

þú hefur gefið leyfi til þess að fylgjast með þér. Ef aðgangur hjá einstakling er opinn öllum þá 

er hægt að senda það sem viðkomandi setur inn til hvers sem er.  

Þessi samskiptamiðill er talinn upplagður til þess að komast í samband við alls konar fólk 

úti í heimi (Instagram, e.d.). Skilaboð sem send eru í gegnum Instagram eru ekki dulkóðuð, eins 

og til að mynda þau sem eru send á Telegram, ásamt því að þau eyðast ekki (Barratt, Childs og 

Moyle, 2019). 

Það sem gerir notendum Instagram auðvelt fyrir í leit að hinum ýmsu hlutum, þar á meðal 

fíkniefnum, er hve mikið myllumerki eru notuð á miðlinum. Myllumerki virka þannig að þú 
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getur einfaldað þér leitina til muna þegar verið er að leita af einhverjum tilteknum hlut 

(Instagram e.d.). Fíkniefnasalar sem notast við Instagram til þess að selja fíkniefni hafa sett 

myndir af þeim efnum sem þeir hafa til sölu inn á síðu sem þeir hafa stofnað í þeim eina tilgangi 

að selja fíkniefni. Notast þeir þá alla jafna mikið við myllumerki undir myndir sem þeir setja 

þar inn til þess að auðvelda leitina að fíkniefnum. Til dæmis myndi sá sem að hefur kannabisefni 

til sölu setja #cannabis undir myndina og þannig myndi þessi mynd birtast hjá þeim einstakling 

sem slær inn #cannabis. Við getum því rétt ímyndað okkur alla flóruna af sölusíðum fíkniefna 

sem birtast einstakling sem ákveður að slá inn #cannabis. Umrædd aðferð brýtur gegn reglum 

Instagram (Instagram, e.d.).  

Á Instagram virðist svo vera að kannabis sé algengasta fíkniefnið sem er auglýst en 

lyfseðilsskyld lyf, xanax og MDMA eru einnig gríðarlega vinsæl. Í flestum tilvikum var notast 

við póstþjónustu til að afhenda efnin en viðskiptin fara einnig fram í persónu (DrugAbuse, e.d.). 

Þrátt fyrir að Instagram sé gríðarlega vinsæll samfélagsmiðill hér á landi virðist hann ekki 

hafa náð fótfestu þegar kemur því að nýta hann sem vettvang sölu og dreifingar fíkniefna.  
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6. Rannsóknir  
Helstu hvatarnir til að nýta sér samfélagsmiðla til að kaupa fíkniefni eru framboð, þægindi og 

skjótleiki (Ferguson, 2016). Það þýðir að ávallt er nægt úrval, það er auðvelt að koma sér í 

samband við aðila sem er tilbúinn til þess að selja fíkniefnin og síðast en ekki síst þá geta þessi 

viðskipti átt sér stað mjög hratt. Með tilkomu samfélagsmiðlanna hefur fyrirhöfnin um að verða 

sér úti um fíkniefni orðið töluvert minni.. Ekki er lengur þörf á að þekkja einhvern sem þekkir 

einhvern annan sem getur útvegað fíkniefnin heldur er leitin og aðferðin til að verða sér úti um 

fíkniefni í dag orðin tiltölulega fljótleg og einföld. Hversu fljótt hægt er að nálgast fíkniefnin 

virðist vera mjög mikilvægur kostur við samfélagsmiðlana sem vettvang fíkniefnaviðskipta. 

Áður fyrr, fyrir tíma samfélagsmiðla, voru notaðar dulkóðaðar síður á internetinu til að kaupa 

og selja fíkniefni og þar var allt mun flóknara og tímafrekara. Á þessum dulkóðuðu síðum, eins 

og til dæmis Silk Road, voru menn ekki að hittast til að afhenda efnin og borga. Fíkniefnin fóru 

í póst og peningarnir voru millifærðir á netinu (Child, Coomber, Moyle og Barratt, 2019). Það 

má því segja að samfélagsmiðlar séu mitt á milli gömlu klassísku götusölunnar og dulkóðuðu 

internet síðanna, með tilliti til sölu og dreifingar fíkniefna. 

Í rannsókn Andrew Child og félaga (2019) kom í ljós að algengasta ástæðan þess að nýtti 

sér samfélagsmiðla til fíkniefnaviðskipta voru þægindin og einfaldleikinn.  

Úrvalið af fíkniefnum var talinn vera annar mjög mikill kostur við samfélagsmiðlana. Þar 

er auðvelt að nálgast öll heimsins fíkniefni og jafnvel efni sem viðkomandi ætlaði sér ekki 

nokkurn tímann að prófa. Einstaklingar voru einnig að upplifa það nú í fyrsta sinn að hafa 

aðgang að þeim fíkniefnum sem þá hafi langað til þess að prufa, en aldrei getað því aðgengi að 

þeim var ekki í boði (Child, Coomber, Moyle og Barratt, 2019) en í dag er hægt að leita í 

gegnum miðlana og velja fíkniefni eins og nammi á nammibarnum í Hagkaup.  

Það er alltaf ákveðin áhætta fólgin í neyslu fíkniefna þar sem þeim fylgir engin 

innihaldslýsing og það hefur ekkert breyst við tilkomu samfélagsmiðlanna. Áhættan hefur, ef 

eitthvað er, aukist þar sem framboð og eftirspurn virðist meira. Á samfélagsmiðlum er hægt að 

auglýsa fíkniefni með ljósmyndum og myndböndum og samkvæmt rannsókn Andrew Child og 

félaga (2019) þá virtist það auka öryggistilfinningu hjá kaupendum en þeim fannst gott að geta 

séð efnin sem voru til sölu. Einn viðmælandi rannsóknarinnar sagðist hafa fengið sent 



 

 37 

myndband, í gegnum Snapchat frá aðila sem hann var að kaupa Xanax af, þar sem seljandi 

sýndi þegar hann tók töflurnar úr töfluspjaldinu og setti í poka. Fannst viðmælanda þetta auka 

öryggistilfinningu sína við að kaupa þessar töflur og neyta þeirra. 

Í rannsókninni kom í ljós að þeir sem nýta sér samfélagsmiðla til að kaupa fíkniefni höfðu 

áhyggjur af því að lögregla myndi finna samskiptin og grípa inní og sögðust 65,2% af þeirri 

ástæðu ekki vilja nota samfélagsmiðla. Í rannsókninni kom einnig í ljós að þeir sem höfðu oftar 

nýtt sér samfélagsmiðla til að kaupa fíkniefni, voru minna hræddir um að lenda í lögreglunni 

en þeir sem höfðu gert það sjaldnar. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að vegna þess 

hve hentugir samfélagsmiðlar hafa verið í fíkniefnaviðskiptum þá þykir mjög líklegt að notkun 

þeirra í þessum tilgangi muni halda áfram að vaxa og dafna og þá sérstaklega á meðal unglinga.  

Þó svo að internetið og samfélagsmiðlar séu orðinn vinsæll vettvangur sölu og dreifingu 

fíkniefna þá eru rannsóknir á þessum málum enn á frumstigi og hefur þetta viðfansefni í raun 

verið takmarkað skoðað (Oksanen, Miller, Savolainen, Sirola, Demant, Kaakinen og Zych, 

2020). Því eru margir angar enn órannsakaðir í þessum nýja og framandi brotaflokki.  

Ein helsta rannsókn sem hefur verið gerð var framkvæmd af Jakob Demant og Silje A. 

Bakken (2019) en þar var fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum skoðaður á Norðurlöndunum. 

Þar kom meðal annars í ljós að í Danmörku, Svíþjóð og á Íslandi var virkur fíkniefnamarkaður 

á samfélagsmiðlinum Facebook en í Finnlandi virtist vera virkur markaður á öðrum 

samfélagsmiðlum, meðal annars á Instagram.  

Samkvæmt könnun ESPAD (2019) þá nota flestir unglingar samfélagsmiðla nánast 

daglega. Samfélagsmiðlar hafa aukið og einfaldað aðgengið að fíkniefnum og getum við því 

ályktað að það séu fleiri sem leiðast út í daglega fíkniefnaneyslu en eru þeir sem taldir hafa litla 

sjálfsstjórn í aukinni áhættu.  

Rannsókn sem framkvæmd var af Oksanen og félögum (Oksanen, Miller, Savolainen, 

Sirola, Demant, Kaakinen og Zych, 2020) snéri að ungu fólki í Bandaríkjunum og á Spáni. Voru 

þessi lönd valin vegna hárrar tíðni fíkniefnaneyslu á meðal ungmenna. Í rannsókninni voru 

aðilar spurðir hvort þau hefðu prófað fíkniefni og þá hvaða tegund af fíkniefnum. Hópnum var 

þannig skipt upp í þau sem nota kannabis reglulega og þau sem nota önnur fíkniefni reglulega. 

Aðilar voru síðan spurðir hvort þeir hefðu notað internetið til að kaupa fíkniefni og á eftir því 

voru þau beðin um að gefa nánari lýsingu á því hvar þau hefðu keypt umrædd efni. Metið var  

hversu mikla sjálfsstjórn einstaklingarnir hefðu og hversu sterk félagsleg tengsl þeirra voru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það var frekar sjaldgæft meðal ungmenna í 
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Bandaríkjunum og á Spáni að versla sér fíkniefni á netinu. Það kom þó á óvart að hinir almennu 

samfélagsmiðlar voru mest notaðir þegar versla átti fíkniefni í gegnum netið og voru þar 

Facebook og Instagram fremstir í flokki. 69% svarenda frá Bandaríkjunum sögðust nota 

samfélagsmiðla til að versla sér fíkniefni en 86% svarendanna frá Spáni. Facebook og Instagram 

voru vinsælustu samfélagsmiðlarnir sem notaðir voru til fíkniefnaviðskipta hjá svarendum í 

báðum löndum. Í Bandaríkjunum voru 42% sem sögðust hafa notað Instagram en 38% sem 

notuðu Facebook. Á Spáni voru niðurstöðurnar svipaðar en þar sögðust 48% hafa nýtt sér 

Instagram en 43% Facebook. Í rannsókninni kom einnig í ljós að þeir sem voru metnir með lága 

sjálfstjórn og léleg félagsleg tengsl við vini voru líklegri til að kaupa sér fíkniefni á internetinu 

eða á samfélagsmiðlum. Það er ljóst að sjálfsstjórn er einn sterkasti fylgiþáttur afbrota og 

samkvæmt sjálfsstjórnarkenningu Gottfredson og Hirschi (1990) eru einstaklingar með lága 

sjálfsstjórn bæði áhættusæknir og hvatvísir (Forrest, Hay, Widdowson og Rocque, 2019). Fólk 

sem hefur litla sjálfsstjórn hefur venjulega þann eiginleika að vera hvatvíst og skortir það 

hæfileikann til að meta afleiðingar gjörða sinna. Helst þetta í hendur við Space Transition 

Theory Karuppannan Jaishankar sem var fjallað um fyrr í ritgerðinni þessari.  

 

6.2 Rannsókn sölu og dreifingar fíkniefna á 
samfélagsmiðlum á Norðurlöndunum  
Sala fíkniefna á internetinu, og þá sérstaklega á myrkravefnum, hefur gert það að verkum að 

fólk getur stundað fíkniefnaviðskipti án beinnar hættu á að nást af lögreglu (Demant og Bakken, 

2019). Hefur þessi vettvangur því verið rannsakaður þó nokkuð í gegnum tíðina en tiltölulega 

lítið er vitað um sölu og dreifingu fíkniefna á samfélagsmiðlum en möguleg útskýring á því er 

hversu nýtilkomnir samfélagsmiðlarnir eru í raun og veru. Þeir eru ennþá nýir, í sífelldri þróun 

og hafa breytt daglegu lífi manna (Demant og Bakken, 2019).  

Jakob Demant og Silje A. Bakken voru þau fyrstu til að rannsaka sölu og dreifingu fíkniefna 

á samfélagsmiðlum en umrædd rannsókn átti að leiða í ljós hvort það væri virkur 

fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum á Norðurlöndunum og þá hvernig þeim viðskiptum væri 

háttað. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við aðila, frá hverju Norðurlandi, sem höfðu keypt 

fíkniefni í gegnum samfélagsmiðla eða internetið. Viðtölin voru tekin í gegnum dulkóðaða 

samfélagsmiðilinn Wickr og stóðu viðtölin yfir í hálftíma og upp í tvo mánuði. Í upphafi ætluðu 

Demant og Bakken að leggja áherslu á samfélagsmiðlana Facebook, Instagram, Snapchat, Jodel 

og Twitter en í ljós kom að Facebook og Instagram voru algengustu samfélagsmiðlarnir í 
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þremur af Norðurlöndunum (Ísland, Danmörk, Svíþjóð) til að stunda fíkniefnaviðskipti svo 

athyglin beindist að mestu að þeim (Demant og Bakken, 2019). Í rannsókninni kom í ljós að 

Ísland, Danmörk og Svíþjóð eru með virkan fíkniefnamarkað á samfélagsmiðlum og þá 

sérstaklega á Facebook og Instagram. Finnland var með mun virkari markað á myrkranetinu.  

Þrátt fyrir mun á aðferðum á milli landa þá gengu viðskiptin yfirleitt svipað fyrir sig:  

1. Þátttakendur rannsóknarinnar komust í samband við seljanda í gegnum vini eða á 

 opnum hópum á samfélagsmiðlunum.  

2. Þátttakendur höfðu samband við seljanda í gegnum einkaskilaboð á snjallforritum, svo 

 sem Facebook Messenger, þar sem samið var um verð og magn.  

3. Að lokum hittu þátttakendur seljendur sem þeir höfðu verið í sambandi við og skiptust á 

 peningum og fíkniefnum. 

Í ljós kom að opnir samfélagsmiðlar, líkt og Facebook, er mjög hentugur vettvangur til að 

komast í samskipti við seljendur og kaupendur vegna þess hve auðvelt er að komast inn í hópa 

sem auglýsa fíkniefni til sölu. Í þessari rannsókn var niðurstaðan sú að helsta ástæðan fyrir því 

að viðmælendur kusu að nota samfélagsmiðla til fíkniefnaviðskipta var sú að flest fólk notar 

samfélagsmiðla og kann á þá, ólíkt dulkóðuðu internetsíðunum. Það er fólki því eðlislægt að 

nota samfélagsmiðla til hinna ýmsu samskipta og þar með hefur tækifæri orðið til, til að selja 

og kaupa fíkniefni. Önnur ástæða var sú að með því að nota samfélagsmiðla sem vettvang sölu 

og dreifingar fíkniefna var hægt að ná til stærri hópa á auðveldan máta (Demant og Bakken, 

2019). Í rannsókninni kom í ljós að peningar virðast ekki skipta jafn miklu máli í öllum 

löndunum en það virðist skipta mestu máli í Svíþjóð þar sem þar áttu einstaklingar það til að 

selja stærstu skammtana í einu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að í Danmörku er samfélagsmiðillinn Facebook 

vinsælastur til fíkniefnaviðskipta og rétt á eftir honum er miðillinn Snapchat. Á Facebook eiga 

viðskiptin sér stað í gegnum misstóra opna hópa sem tiltölulega auðvelt er að fá aðgang að. 

Áhugavert var að sjá að tveir þriðju þessara hópa, sem fundust virkir í Danmörku, auglýstu 

aðeins kannabis. Í restinni af hópunum mátti sjá auglýst hin ýmsu fíkniefni svo sem kókaín, 

amfetamín, MDMA og sveppi. Seljendur vildu hitta kaupendur sína í persónu og í flestum 

tilvikum voru fundir skipulagðir í gegnum einkaskilaboð á öðrum samfélagsmiðli til dæmis 

Facebook Messenger eða Wickr. Flestir seljendu notuðu ekki sinn raunverulega aðgang á 

Facebook, heldur áttu þeir sérstakan aðgang sem þeir nýttu til fíkniefnaviðskipta en kaupendur 

notuðu yfirleitt sinn rétta aðgang. Hóparnir á Facebook voru ýmist lokaðir eða faldir. Til að fá 
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aðgang að lokuðu hópunum þarf aðeins að sækja um það og í flestum tilvikum var það 

tiltölulega auðvelt. Földu hópana er ekki hægt að finna á Facebook, sama hvernig er leitað. 

Aðgangur fæst ekki í þá hópa nema viðkomandi þekki einhvern sem er í hópnum og fái boð frá 

viðkomandi að ganga í hópinn. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 71% viðmælenda 

sögðust aðeins nota samfélagsmiðla til fíkniefnaviðskipta en 29% sögðust einnig nota dulnetið. 

Niðurstöður sýndu að í Svíþjóð er einnig virkur fíkniefnamarkaður á Facebook og þótti 

hann vera skipulagðari en sá í Danmörku. Flestir hóparnir seldu hin ýmsu fíkniefni (kókaín, 

kannabis, MDMA o.fl.) en í sumum þeirra var kannabis það eina sem var auglýst, nokkuð 

svipað og í Danmörku. Svíþjóð var eina landið í rannsókninni þar sem viðmælendur virtust nota 

myrkranetið mikið, ásamt Wickr, Telegram og fleiri dulkókðuðum samskiptamiðlum. Um 

helmingur viðmælenda sagðist nota bæði samfélagsmiðla og myrkranetið til fíkniefnaviðskipta 

á meðan aðeins 29% í Danmörku sögðust nota bæði..  

Í Noregi fannst enginn virkur fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum. Það fundust örfáir 

aðgangar á Instagram þar sem stuðningur á fíkniefnum kom fram en þessir aðgangar voru ekki 

tengdir við sölu fíkniefna. Það kom í ljós í viðtölum að Norðmenn kjósa að stunda sín 

fíkniefnaviðskipti í gegnum einkaskilaboð á samfélagsmiðlum líkt og Wickr, Facebook 

Messenger eða Snapchat. Til þess að geta stundað fíkniefnaviðskipti aðeins í gegnum 

einkaskilaboð þá þurfa aðilar að þekkjast fyrir. Seljandi og kaupandi eru því með einhvers konar 

traust sín á milli þannig að þeim líður báðum öruggari með að brjóta af sér (Demant og Bakken, 

2019). Það virðist vera meiri hræðsla meðal Norðmanna að stunda fíkniefnaviðskipti í gegnum 

opna samfélagsmiðla eða samfélagsmiðla sem eru ekki dulkóðaðir, þar sem nánast hver sem er 

getur haft aðgang að hópunum. Þessi hræðsla getur til að mynda endurspeglast í ummælum eins 

viðmælanda rannsóknarinnar þar sem hann sagði að ef einhver reynir að senda honum skilaboð 

í gegnum Facebook Messenger þá gefur hann viðkomandi viðvörun og lætur vita að slíkt sé 

ekki í boði og í sumum tilfellum þá eyðir hann einstaklingnum svo hann geti ekki sent honum 

skilaboð aftur.  

Í Finnlandi fannst hvorki virkur fíkniefnamarkaður á Facebook né Instagram. Rúmlega 70% 

viðmælenda sögðust nota finnskar dulkóðaðar síður þar sem þurfti að vera með sérstakan 

aðgang til að komast inn á þær. Viðskiptin í gegnum þessa síðu gengu síðan mjög svipað fyrir 

sig og þau sem eiga sér stað á Facebook í hinum löndunum. Viðmælendur í Finnlandi virtust 

hugsa mikið út í áhættu og traust en öllum viðmælendum fannst óöruggt að auglýsa og selja 
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fíkniefni í gegnum opna samfélagmiðla eða í gegnum einkaskilaboð sem væru ekki dulkóðuð 

(Demant og Bakken, 2019).  

Á Íslandi er Facebook lang vinsælasti samfélagsmiðillinn fyrir sölu og dreifingu fíkniefna 

samkvæmt rannsókn Demant og Bakken (2019). Íslendingar eru með hópa á Facebook sem 

hægt er að finna og þarf aðeins að óska eftir aðgangi í þá hópa til að komast inn. Í rannsókninni 

kom í ljós að seljendur koma yfirleitt keyrandi á staðinn þar sem viðskiptin eiga að fara fram 

en það gerir seljendur því mjög sveigjanlega og hreyfanlega (Demant og Bakken, 2019) og 

getur það skilað sér í stærri og fjölbreyttari kúnnahópum og meiri gróða. Hóparnir á Íslandi 

þóttu stærri en þeir sem fundust í hinum löndunum en hóparnir höfðu á milli 850-2500 meðlimi 

og kusu seljendur helst að nota Facebook Messenger til að vera í sambandi við kaupendur. Það 

þótti athugavert að á Íslandi virðist ríkja meira traust á milli seljanda og kaupanda og aðilar 

virðast ekki hafa jafn miklar áhyggjur af því að lögregla hafi afskipti af þeim. Þetta kemur fram 

í því að seljendur og kaupendur spjalla ekki lengi á samfélagmiðlum áður en viðskiptin eiga sér 

stað. Þeim líður þannig að ekki sé nauðsynlegt að byggja upp einhvers konar traust. Það má 

draga þá ályktun að Íslendingar séu minna hræddir um að nást af lögreglunni vegna þess hve 

litla þörf þeir telja á að nota dulkóðaða samfélagsmiðla eða einkaskilaboð. Í rannsókninni kom 

fram að viðmælendum fannst myrkranetið óþarfi, flókið og óhugnanlegt á meðan 

samfélagsmiðlar væru einfaldir, þægilegir, venjulegir og hraðvirkir (Demant og Bakken, 2019). 

Það sem niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós var að virkur fíkniefnamarkaður fannst 

á samfélagsmiðlum á Norðurlöndunum en virðist hann vera mismunandi eftir löndum. 

Munurinn á þessum löndum gæti verið útskýrður bæði með lagalegum og félagslegum 

menningarmun því þó samfélög þessara landa séu svipuð þá er fíkniefnalöggjöfin ólík. Val aðila 

á hvaða samfélagsmiðla ætti að nota til fíkniefnaviðskipta fer eftir þekkingu fólks á forritunum 

sem og hversu mikla áhættu kaupandi er tilbúinn til að taka. Í rannsókninni virðast viðmælendur 

ekki velta sér mikið upp úr gæðum fíkniefnanna sem var verið að selja sem er mikið 

áhyggjuefni. Það er hætta á því að kaupendur freistist til að prófa fíkniefni sem þeir hefðu, undir 

öðrum kringumstæðum og á öðrum tíma, ekki prófað (Demant og Bakken, 2019).  
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7. Rannsókn lögreglu á fíkniefnabrotum á 

netinu 

Þó svo að fíkniefnabrot séu refsiverð háttsemi þá hafa fíkniefnabrot verið skilgreind sem afbrot 

án þolanda, innan afbrotafræðinnar. Þau eru talin vera brot án þolanda þar sem brotið er hvorki 

kært af seljanda né kaupanda (Helgi Gunnlaugsson, 2013). Þar sem brotin eru ekki kærð þá 

liggur það á frumkvæðisvinnu lögreglu að upplýsa fíkniefnamálin. Enn meira reynir á þessa 

frumkvæðisvinnu þegar markaðurinn hefur fært sig yfir á internetið og samfélagsmiðla. Stærri 

vettvangur fyrir fíkniefnabrot kallar á aukið eftirlit og meira svigrúm til frumkvæðisvinnu 

lögreglunnar. 

Það er vert að skoða að hvergi í gildandi lögum um ávana- og fíkniefni á Íslandi er 

sérákvæði sem snýr að notkun internetsins hvað varðar sölu og dreifingu fíkniefna. Brotin eru 

þó alveg jafn refsiverð á internetinu þó svo að fólki virðist líða sem hættan sé ekki jafn mikil. 

Sala og dreifing fíkniefna er refsiverður verknaður en það verður að viðurkennast að 

sönnunarbyrðin, sem liggur hjá ákæruvaldinu, getur verið erfiðari þegar þessi brot eiga sér stað 

í gegnum samfélagsmiðla.   

Fíkniefnabrot flokkast undir sérrefsilagabrot og í afbrotatölfræðiskýrslu 

Ríkislögreglustjóra (2019) kemur fram að fíkniefnabrot hafi verið 35% allra sérrefsilagabrota 

árið 2019. Í sömu skýrslu kemur einnig fram að þessum brotum hafi fjölgað frá ári til árs 

síðastliðin 5 ár (Ríkislögreglustjóri, 2020). Þessi aukning á fíkniefnalagabrotum gæti haldist í 

hendur við þá staðreynd að tæknin hefur tekið gríðarlegum breytingum síðustu ár og hefur það 

skapað fólki fleiri tækifæri til að brjóta af sér. Vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna hefur 

einfaldast og orðið töluvert hentugri bæði fyrir seljendur og kaupendur með aukinni notkun 

internetsins og samfélagsmiðla. Við getum séð breytingar á þessum brotum í 

afbrotatölfræðiskýrslu Ríkislögreglustjóra (2019). Þar má sjá að árið 2018 komu 157 sölu-og 

dreifingar mál á borð lögreglu en árið 2019 voru þau 239 og er þetta nánast eini flokkurinn 

innan fíkniefnabrota sem fór vaxandi á milli ára (Ríkislögreglustjóri, 2020). Samkvæmt 

greiningarskýrslu Ríkislögreglustjóra (2017) hefur fíkniefnaneysla á Íslandi haldist svipuð 

undanfarin ár en svo virðist sem að neyslumynstrið sé að taka breytingum. Í sömu skýrslu er 

tekið fram að neysla nýrra verksmiðjuframleiddra vímuefna og ofskynjunarlyfja sé að aukast 

sem og styrkur margra algengra fíkniefna er að verða meiri.  
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Eins og hefur komið fram þá hefur vettvangur fíkniefnaviðskipta fært sig töluvert yfir á 

samfélagsmiðla og hefur þar samfélagsmiðillinn Facebook verið í fararbroddi (Demant og 

Bakken, 2019). Unglingar, og fullorðnir einstaklingar, eyða nú til dags miklum tíma í að fletta 

í gegnum samfélagsmiðla og er kunnáttan því orðin allnokkur. Því hefur það orðið álíka auðvelt 

fyrir unglinga að kaupa fíkniefni í gegnum samfélagsmiðla eins og að panta sér pítsu (Ivan 

Zhelev, 2020). Vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna er því þægilegur, hentugur og kunnugur 

unglingum og er nú auðveldara en nokkru sinni fyrr fyrir þennan hóp að komast í fíkniefni. 

Þetta er eðlilega mikið áhyggjuefni. 

 

7.1 Greiningarskýrsla ríkislögreglustjóra 
Ríkislögreglustjóri hefur gefið út greiningarskýrslur þar sem farið er yfir mat lögreglu á 

skipulagðri brotastarfsemi á Íslandi. Í skýrslu ríkislögreglustjóra (2017) kemur meðal annars 

fram að neysla fíkniefna á Íslandi hafi aldrei verið meiri og því hafi framboð og eftirspurn aukist 

talsvert. Í skýrslu ríkislögreglustjóra (2019) kemur fram að skipulögð brotastarfsemi hafi 

tengingu við fíkniefnaneyslu. Til að ákveðinn brotaflokkur geti talist skipulögð brotastarfsemi 

þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt: 

 1. Þrír eða fleiri aðilar þurfa að taka þátt í verknaðinum.  

 2. Markmið hópsins þarf að vera skýrt og greinilegt.  

 3. Þessir brotahópar þurfa að láta til sín taka á fleiri en einum brotavettvangi  

 (e. poly-criminality).   

Samkvæmt greiningarskýrslu ríkislögreglustjóra (2017) þá eru rannsóknir á skipulagðri 

brotastarfsemi, og þá sérstaklega fíkniefnabrotum, að töluverðu leiti byggð á frumkvæðisvinnu 

lögreglu en lítil löggæsla getur skapað ýmis tækifæri fyrir brotahópa þá sérstaklega á sviði 

ræktunar og framleiðslu fíkniefna.  

Í dag glímir lögregla við það vandamál að nýr vettvangur fyrir sölu og dreifingu fíkniefna 

hefur litið dagsins ljós en það eru samfélagsmiðlarnir og eru viðskiptin að færast töluvert meira 

yfir á þann vettvang og eins hefur internetið haft gífurleg áhrif á fíkniefnamarkaðinn á Íslandi. 

Internetið getur stuðlað að upplýsingaöflun fyrir brotamenn hvað varðar ræktun og framleiðslu 

fíkniefna en einnig stuðlar það að hröðu og fjölbreyttu framboði fíkniefna. Samfélagsmiðlar er 

kjörinn vettvangur til sölu og dreifingar fíkniefna og með aukinni notkun samfélagsmiðlanna 

eykst umfang og alvarleiki fíkniefnavandans á Íslandi. Framboð og eftirspurn helst þannig 
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viðverandi sem og sala og dreifing verða auðveldari og áhættuminni (Ríkislögreglustjóri, 

2017).  

 

7.2 Vandamál lögreglu í rannsókn á fíkniefnabrotum á 
netinu og á samfélagsmiðlum 
Öruggt er að segja að hinar sífelldu tæknibreytingar og þróun þeirra felur í sér viðvarandi 

áskorun fyrir lögreglu út um allan heim. Tæknin hefur þróast ansi hratt og á þessum stutta tíma 

hafa því orðið til mörg ný tækifæri fyrir brotamenn til að brjóta af sér. Brotamenn hafa þannig 

getað nýtt sér internetið og samfélagsmiðla til að eiga örugg samskipti, í gegnum dulkóðaðar 

vefsíður eða samfélagsmiðla í snjallsímum sínum. Á markaðnum í dag eru til ótal margar 

tegundir af snjallsímum og það á við um marga þeirra að það er nánast ómögulegt fyrir 

einstakling, aðra en eiganda símans, að fá aðgang að gögnum í honum (Ríkislögreglustjóri, 

2019). Tæknin mun halda áfram að þróast og breytast í framtíðinni og mun það hafa áhrif á 

rannsókn lögreglu. Með öflugri dulkóðun getur rannsókn lögreglu á fíkniefnabrotum á 

samfélagsmiðlum því hamlast. Samkvæmt greiningarskýrslu ríkislögreglustjóra (2019) mun 

íslenska lögreglan standa frammi fyrir áskorunum sem tengjast tækniframförum-og breytingum 

á sviði sítengdra snjalltækja á næstu fimm árum. Það liggur því fyrir að lögregla þarf að búa 

yfir styrk og tæknilegri getu til að rannsaka net- og tölvuglæpi, en til þess þarf sérþekkingu. 

Lögreglan þyrfti því að koma á sérdeildum sem hefðu tíma og hæfni til að takast á við þennan 

brotavettvang. Í dag er geta lögreglu til að rannsaka þennan brotaflokk lítil. Samkvæmt 

greiningarskýrslu ríkislögreglustjóra (2017) þá liggur vandamál lögreglu í því að lögregluna 

skortir mannafla sem tengist skorti á fjármagni. Úr þessu má því lesa að lögreglu skorti þau 

atriði sem þarf til að fylgjast með sölu og dreifingu fíkniefna á samfélagsmiðlum og getum við 

því gefið okkur að sú leið verði að teljast tiltölulega auðveld eins og er fyrir þá sem nýta sér 

hana.  

Þeir sem að nýta sér samfélagsmiðla sem vettvang fyrir fíkniefnaviðskipti vilja augljóslega 

ekki að lögreglu takist að hafa uppi á þeim og því er ýmislegt reynt til að tryggja eigið öryggi 

og villa um fyrir lögreglu. Til að nefna dæmi þá nota seljendur oft sérstakt tungumál eða 

ákveðna frasa þegar þeir setja inn auglýsingar af efnum sem þeir hafa til sölu. Þessi hegðun eða 

þetta sérstaka tungumál sem um ræðir er síbreytilegt og þróast með tímanum sem gerir það að 

verkum að enn erfiðara verður fyrir lögreglu að ná að fylgjast með hvað er að eiga sér stað á 

samfélagsmiðlunum (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016, bls. 
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122). Seljendur nýta sér einnig þann eiginleika að geta stundað sín viðskipti undir öðru nafni 

og auðkenni en síns eigins. Þá er hægt að hafa marga aðganga virka í einu og alla undir 

mismunandi nafni (Ferguson, 2016).  
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8. Viðtöl við lögreglumenn 

 

8.1 Aðferð 
Til að skoða viðhorf og reynslu lögreglumanna af rannsóknum brota þar sem grunur var um 

sölu fíkniefna á internetinu voru tekin viðtöl við fjóra starfsmenn lögreglu. Um var að ræða 

fjögur djúpviðtöl þar sem eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru framkvæmdar þannig að fylgst er með fólki í sínu daglega umhverfi og 

viðtöl tekin þar sem spurningar eru ekki á stöðluðu formi heldur fær einstaklingur að lýsa sinni 

reynslu og upplifun. Markmið eigindlegra rannsóknar er ekki að ná fram niðurstöðum sem hægt 

er að alhæfa á hópa heldur er það að gefa viðmælendum rödd til þess að fá að lýsa reynslu sinni 

og upplifun (Pathak, Jena og Kalra, 2013). Það var einmitt markmiðið með viðtölum sem voru 

tekin fyrir þessa ritgerð. Höfundar ákváðu að taka viðtöl við lögreglumenn til þess að fá betri 

upplýsingar og innsýn inn í það hvort og hvernig lögreglan á Íslandi rannsakar fíkniefnabrot á 

samfélagsmiðlum. Var ákveðið að taka þessi viðtöl vegna þess hve lítið er til að af heimildum 

um þetta tiltekna efni. Tókum við hálfstöðluð viðtöl við lögreglumennina en sú týpa af viðtölum 

er um efni sem er ákveðið af rannsakanda en reynt er að halda samtalinu opnu þrátt fyrir að 

farið sé eftir stöðluðum spurningum. Með því að beita þeirri aðferð vildu höfundar ná að skoða 

umræðuefnið mun opnara því í þessum aðstæðum hefur viðmælandi tækifæri á að segja frá 

sínum hugmyndum og skoðunum í sínum eigin orðum (Esterberg, 2002). Viðtölin voru tekin í 

persónu, þrjú viðtalanna fóru fram á lögreglustöðinni í Hafnarfirði og eitt þeirra fór fram á 

lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Viðtölin voru tekin upp í hljóði til að geta afritað viðtölin 

nákvæmlega. Hljóðupptökum var eytt að afritun lokinni. Viðtölin voru öll nokkuð svipuð að 

lengd en stysta viðtalið var 22 mínútur en lengsta viðtalið 38 mínútur. Verður nafna 

lögreglumannanna ekki getið í ritgerðinni. Vert er að taka fram að rannsókn þessi er ekki 

alhæfandi og er þar af leiðandi ekki hægt að segja að allir lögreglumenn hafi sömu viðhorf og 

viðmælendur okkar í þessari rannsókn. 
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8.1.1 Viðtalsrammi 
Viðtalsramminn sem höfundar höfðu undirbúið fyrir viðtölin samanstóð af 14 spurningum (sjá 

viðauka 1). Spurningarnar voru útbúnar eftir þeim spurningum og vangaveltum höfunda sem 

höfðu komið upp við heimildasöfnun og skrif á þessari ritgerð. Höfundar vildu styðjast við 

opnar spurningar til að halda viðtalinu líkt og samtali og var það gert með það í huga að 

lögreglumenn gætu deilt sinni upplifun, skoðunum og reynslu. Markmiðið var að ná sem bestri 

innsýn lögreglumannanna í þennan brotaflokk.  

 

8.1.2 Þáttakendur 
Ákváðu höfundar að láta það nægja að ræða við fjóra lögreglumenn. Tveir lögreglumannanna 

starfa í almennu deild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir LRH) og vinna því á 

götunni. Annar þeirra hefur starfsstöð í Kópavogi en hinn á Vínlandsleið í Grafarholtinu. Hinir 

tveir viðmælendur okkar eru sérfræðingar innan lögreglunnar. Annar þeirra er sérfræðingur í 

net- og tölvubrotum en hinn hefur starfað í mörgum deildum á sínum starfsferli og í dag vinnur 

hann mikið með ungmennum. Lögreglumennirnir eru með mismikla reynslu af starfi í 

lögreglunni og sinna þeir í dag mismunandi störfum innan hennar. Starfsreynsla 

lögreglumannanna er frá 4 árum og upp í 36 ár. Voru þessir þátttakendur valdir vegna þess 

hvaða reynslu þeir hafa. Allir sinna þeir mismunandi störfum innan lögreglunnar og töldu 

höfundar að það myndi veita okkur mismunandi innsýn í starfið með tilliti til fíkniefnasölu á 

samfélagsmiðlum. Þekkja höfundar til þessara lögreglumanna vegna sinni eigin starfa í 

lögreglunni.  

 

8.2 Niðurstöður 
Lögreglumennirnir voru allir sammála um að það væri virkur fíkniefnamarkaður á 

samfélagsmiðlum á Íslandi en því hafa þeir allir tekið eftir í störfum sínum innan lögreglunnar. 

Þegar lögreglumenn voru spurðir hvort þeir áttuðu sig á hvaða samfélagsmiðill væri mest 

notaður þá voru þeir sammála um að samskiptaforritið Telegram væri langmest notað í dag og 

yrðu þeir mest varir við samskipti þar í gegn. Einn lögreglumaðurinn, sem starfar í almennu 

deild, hafði þetta að segja:  
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Telegram er langvinsælast í dag. Segjum að ég hafi afskipti af 10 einstaklingum, vegna gruns 

um fíkniefnabrot, og þeir reynast vera með fíkniefni á sér þá munu 10 af þessum 10 

einstaklingum segjast hafa keypt fíkniefnin í gegnum Telegram. 

 

Þeir lögreglumenn sem höfðu lengri starfsreynslu höfðu tekið eftir mikilli þróun á sölu og 

dreifingu fíkniefna með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla, en þessir lögreglumenn eru 

báðir sérfræðingar í lögreglunni. Sögðu þeir þróunina hafa átt sér stað ótrúlega hratt, í takt við 

tæknibyltinguna. Báðir sögðu þeir að fyrir ekkert svo mörgum árum hafi fíkniefnasala nánast 

aðeins verið bundin við götuna og að viðkomandi þurfti þá að þekkja einhvern sem gat selt 

honum fíkniefni til þess að verða sér úti um þau og einn lögreglumannanna hafði þetta að segja:  

 

Þegar ég var í fíkniefnadeild LRH, árið 1990-1991, þá voru menn að fylgjast með ákveðnum 

húsum eða bílum þar sem við vissum að fíkniefnasala var að fara fram. Með tilkomu 

samfélagsmiðlana þá getur þú ekkert lengur fylgst bara með einhverjum ákveðnum stað, þetta 

er orðið svo hreyfanlegt. Nú þarf að taka niður símanúmerin og ef þú ert heppinn er mögulega 

hægt að tengja það við einhvern bíl og þá er hægt að fylgst með þeim bíl. 

 

 

Þetta varpar örlitlu ljósi á það hversu mikið lögreglan hefur þurft að breyta sínum 

rannsóknaraðferðum og laga sig að breyttum aðstæðum sem tækniþróunin hefur leitt til 

undanfarin ár.  

Lögreglumennirnir voru allir sammála um það að með þessari þróun hafi aðgengi að 

fíkniefnum aukist til muna og höfðu þeir sérstakar áhyggjur af ungmennum í samfélaginu. Tveir 

lögreglumannana minntust sérstaklega á að þeir væru að sjá töluvert meiri neyslu hjá yngra 

fólki heldur en áður fyrr. Töldu þeir það vera vegna þess hve auðvelt það væri fyrir þessa krakka 

að nálgast fíkniefni en einn lögreglumaður í almennu deildinni sagði til að mynda: 

 

Ég tel fíkniefnin vera orðið miklu aðgengilegra fyrir yngra fólkið sem og er það bara mun 

auðveldara fyrir þau að nálgast þetta. Maður er að sjá miklu meiri neyslu hjá þessari yngri 

kynslóð.  Áður var fólk í mesta lagi að fá sér áfengi og redda sér landa eða einhverju en í dag 

þá er orðið miklu auðveldara að redda sér kannabis úti á næsta horni heldur en landanum. 



 

 49 

Krakkarnir geta síðan meira falið þetta fyrir foreldrum af því þeir hafa meiri þekkingu á 

tækninni heldur en þeir. Foreldrarnir komast varla að þessu fyrr en þetta er orðið of langt 

gengið.  

 

Þegar lögreglumenn voru spurðir hvort þeir teldu lögregluna á Íslandi vera vel í stakk búna 

til að takast á við þennan brotaflokk þá komu fram mismunandi svör. Lögreglumennirnir voru 

þó sammála um að helstu vandamálin hjá löreglunni væru meðal annars skortur á mannafla og 

fjármagni.  

Lögreglumaður í almennu deildinni sagði að lögreglan á Íslandi hafi aldrei verið í 

fararbroddi í tækni eða getu í svona verkefnum. Hann sagðist halda að heilt yfir væri lögreglan 

á Íslandi eflaust aðeins að klóra í bakkann þegar kemur að fíkniefnamálum. Í viðtali við þennan 

lögreglumann kom fram að hann telur helsts vandamál lögreglu í þessum málaflokk fyrst og 

fremst vera vanþekkingu. Sagði hann ekki vera lagða nægilega áherslu á þennan brotaflokk eða 

fræðslu tengda honum og þótti honum mikilvægt að lögreglumenn fengju fræðslu eða námskeið 

um það hvernig skuli vinna í fíkniefnabrotum á samfélagsmiðlum, annars upplifi lögreglumenn 

sig óörugga og eru þeir þá ólíklegri til þess að sinna þessum málum. Telur hann það vera 

mikilvægt að lögreglan sinni góðu eftirliti með þessum brotum en þetta hafði hann að segja: 

 

Ef það er ekki almennilegt eftirlit með þessu þá verður þetta bara meira, stærra og 

algengara. Lögreglan er ekki búin að halda uppi neinni forvarnarfræðslu gegn þessu 

undanfarin ár og komandi kynslóðir gætu haldið að þetta væri ekkert svo skaðlegt. Það er verið 

að lögleiða kannabis út um allan heim og fíkniefni koma meira fram í bíómyndum í dag heldur 

en áfengi og ef við getum ekki haldið þessu eitthvað í skefjum, haldið þessum einstaklingum á 

tánum, þá flæðir þetta bara út um allt eins og þeir vilja. Það er og verður alltaf markaður fyrir 

þetta. 

 

Í viðtalinu kom fram að hann taldi lögregluna á Íslandi aldrei munu geta stöðvað þennan 

brotaflokk alveg. Hann nefndi hins vegar tvö atriði sem honum fannst mega gera betur til þess 

að reyna að uppræta þessi brot eins og hægt er. Fyrsta atriðið sem hann nefndi var að þetta byrji 

allt hjá krökkunum og að það sé þess vegna þörf á aukinni forvarnarfræðslu fyrir þau. Hann 

segir ef það sé hægt að ná til krakkanna þá forðast þau fíkniefnin kannski frekar og eftirspurn 

minnkar. Annað sem hann nefndi var aukin fræðsla lögreglumanna, eins og hann hafði komið 
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inn á áður í viðtalinu. Sagði hann þetta allt haldast í hendur við þá staðreynd að lögregluna 

skortir mannafla og fjármagn og telur hann það því vera helstu hömlur lögreglu í rannsóknum 

á sölu og dreifingu fíkniefna á samfélagsmiðlum. Eins og hefur komið fram hér á undan þá 

starfar þessi lögreglumaður í almennu deildinni þ.e hann vinnur á götunni og sinnir vöktum 

allan sólarhringinn. Hann segir að á sinni starfsstöð hafi hann reglulega tíma fyrir 

frumkvæðismál og þá leggur hann alla jafna ríka áherslu á að reyna að hafa uppi á þeim sem 

gætu verið að aka undir áhrifum fíkniefna og gæti hann út frá því komist að því að viðkomandi 

væri með fíkniefni á sér sem hann ætlar að selja. Þetta er mikilvægur partur af því eftirliti, sem 

hægt er að hafa með sölu og dreifingu fíkniefna á samfélagsmiðlum. Fram kom að hann vinni 

sín mál þannig að ef hann grunar einstakling, sem hann hefur afskipti af, um sölu fíkniefna þá 

biður hann viðkomandi um leyfi til að fá að skoða símann hans en það gerir hann ekki nema að 

hafa rökstuddan grun um að virk fíkniefnasala sé að eiga sér stað. Hann segir það koma fyrir 

að eigendur símanna heimili lögreglu ekki leit í þeim en ef nægilega sterkur grunur liggur fyrir 

að eigandi sé mögulega að nota þennan síma til þess að brjóta af sér með því að selja fíkniefni, 

eða brjóta af sér á einhvern annan hátt, þá getur lögregla lagt hald á símann þar til að úrskurður 

er fenginn til þess að leita í honum. Telur hann það vera mikilvægan part af vinnunni að áreia 

þá sem löreglu grunar um fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum. Er hann þá að tala um að hafa 

afskipti af þessum einstaklingum, ef færi gefst, og þá eigi lögregla að skrá niður allar 

upplýsingar sem gætu nýst síðar meir eins og til dæmis símanúmer. Hann segir gott að hafa 

allar slíkar upplýsingar í kerfinu hjá lögreglu því þær geta komið til góðs síðar og þá mögulega 

hjálpað til við að tengja einstaklingana við ákveðin brot. Lögregumaðurinn taldi ekki vera þörf 

á auknum lagaheimildum fyrir lögreglumenn til að sinna þessum málum en þó fannst honum 

sem það þyrfti að laga kerfið svo að hægt væri að flýta fyrir ferlinu í tengslum við þessi mál.  

 

Mér finnst óþarfi að ég gæti haft heimild til þess að opna símann hjá hverjum sem er, þarna 

er fullt af persónulegum upplýsingum sem koma mér ekkert við. Mér finnst samt að það mætti 

flýta ferlinu, þegar ég er búin að safna öllum mögulegum upplýsingum í málinu - ég er búin að 

haldleggja síma og safna upplýsingum og fá úrskurð og dómarinn þarf að fá málið í sínar 

hendur til að það verði eitthvað gert í þessu. Þetta er svo tímafrekt viðfangsefni. 

 

Hann kvaðst sjálfur ekki nota gervi aðgang á Telegram eða öðru forriti til þess að fylgjast 

með. Hann veit þó af öðrum lögreglumönnum sem eru mjög virkir að skoða samfélagsmiðla og 
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þá sérstaklega Telegram, þar sem það virðist vera vinsælast í augnablikinu, og vinna 

upplýsingar þaðan. Varðandi þetta þá sagði hann:  

 

Það er heimilt að vera með aðgang og fylgjast með alveg eins og ef þú stæðir á einhverju 

götuhorni og myndir fylgjast með einhverjum einstaklingum selja en mér finnst mjög skrítið að 

það megi ekki setja upp hitting í gegnum samfélagsmiðla. Maðurinn er hvort sem er að fara að 

brjóta af sér. Þú getur ímyndað þér skaðann í fíkniefnaheiminum sem lögreglan gæti valdið ef 

það bara mætti stunda þetta. Þá væri efinn svo mikill að gera þetta í gegnum samfélagsmiðlana 

af því að þú veist aldrei hver er á hinum endanum. 

 
Í viðtali við annan lögreglumanninn sem starfar í almennu deildinni sagðihann það alltaf 

koma sér á óvart hversu mikið samfélagsmiðlar eru nýttir til að auglýsa og selja fíkniefni. Hefur 

hann þá tekið eftir því að Telegram virðist vera lang mest notað. Sjálfur er lögreglumaðurinn 

með aðgang að Telegram sem hann nýtir aðeins, sér til aðstoðar, í rannsóknum í starfi sínu sem 

lögreglumaður. Hann segist sérstaklega fylgjast með ákveðnum hópum en þá sérstaklega þeim 

hópum sem auglýsa fíkniefni til sölu í því hverfi sem hann starfar í. Þessi tiltekni lögreglumaður 

starfar á götunni og tileinkar hann mikið af tíma sínum í frumkvæðismál og þá fylgist hann 

sérstaklega með fíkniefnabrotum. Hann segir erfitt að vinna mál af þessum toga vegna þess hve 

tímafrek þau eru og það væri því frekar erfitt að sinna þessum málum á vöktum þar sem 

lögreglumenn þurfa ávallt að vera klárir til þess að sinna útköllum. Lögreglumaðurinn sagði 

það vera ákveðna bremsu í rannsókn þessara málum, á meðal almennra lögreglumanna, að geta 

ekki sjálfir skipulagt og sett upp fundi, með þeim sem eru að auglýsa fíkniefni til sölu á 

Telegram og útskýrði hann mál sitt svona: 

 

Ég má til dæmis ekki hringja í númerið hjá einhverjum sem við vitum og sjáum, á 

samfélagsmiðlum, að er að selja. Það kallast tæling og er bannað, þó svo við vitum að aðilinn 

er að fara að brjóta af sér hvort sem er. Upplýsingarnar sem við getum séð, sem sagt 

auglýsingarnar sem viðkomandi setur inn, hjálpa okkur þannig séð ekki neitt af því öll samskipti 

umfram það fara fram í gegnum einkaskilaboð eða símtöl. Við getum hins vegar nýtt okkur 

þessar upplýsingar þegar við erum að hafa afskipti af viðkomandi, og ef við vitum að þetta er 

hann, og notum það þá sem rökstuðning um sölu og það er mjög fínt tól að hafa. Það er hægt 
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að fylgjast endalaust með þessu en að fylgja þessu eftir er það sem er mjög erfitt og nánast 

ómögulegt vegna þess að lagalega þá má það ekki. 

 

Telur hann þessa þróun á fíkniefnamarkaðnum vera hættulega fyrir íslenskt samfélag. Hann 

vill meina að vegna þess hversu auðvelt það er að nálgast fíkniefni, sem og hversu mikið 

framboðið er, að það muni leiða til þess að eftirspurnin og áhuginn verði meiri. Hann telur að 

þessi þróun muni ýta undir fíkniefnaneyslu í samfélaginu og þess vegna telur hann það mjög 

mikilvægt að lögregla hafi mannskap, tíma og peninga til að geta sinnt þessum brotaflokki.  

Í viðtali við sérfræðing innan lögreglunnar sem starfar í dag mikið með ungmennum sagðist 

hann hafa tekið eftir gríðarlegri þróun fíkniefnamarkaðarins með tilkomu aukinnar tækni og 

samfélagsmiðla. Einn lögreglumannanna hefur starfað í lögreglunni frá árinu 1985 og hefur 

honum því tekist að fylgjast vel með hvernig þróunin í þessum heimi hefur  verið.  

 

Mestu samskiptin sem ég verð var við í fíkniefnaviðskiptum fer fram í gegnum 

samfélagsmiðla. Þetta byrjaði með sms-um svo fór fólk að færa sig yfir á messenger og síðan 

búið að færa sig yfir á snapchat og var síðan komið yfir á telegram eða instagram.  

 

Eins og hefur komið fram þá starfar þessi sérfræðingur mikið með yngri kynslóðinni og gat 

hann því veitt góða innsýn í það hvernig unglingar hegða sér á samfélagsmiðlum, með tilliti til 

fíkniefnabrota. Hann segir það vera í höndum foreldra að stjórna hvað er í farsímunum barna 

sinna og því er mikilvægt að baráttan byrji þar vegna þess hve mikið frelsi börn og unglingar 

hafa nú til dags þegar kemur að notkun farsíma og hvers konar forrita sem hægt er að hafa. Oft 

vita foreldrar ekki hvað farsímar barna sinna hafa að geyma. Hann sér að einstaklingar undir 18 

ára eru mikið að nota samfélagsmiðla í alls kyns tilgangi en meðal annars nota þau þá til þess 

að kaupa og selja fíkniefni.  

 

Foreldrar þurfa að hafa það í huga að þegar þeir eru að afhenda barninu sínu síma, hvað 

þau eru að láta það hafa. 10 ára krakki sem fær Iphone 12 og foreldri sem hefur ekki stjórn á 

símanum hans, eru stór mistök. Þegar krakkinn er orðinn 14-15 ára og er kominn út í eitthvað 

rugl þá er oft seint fyrir foreldra að ætla að biðja um aðgang að símanum. 
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Fyrir utan störf sín með ungmennum hefur hann starfað innan margra deilda í lögreglunni. 

Sagði hann þessa þróun fíkniefnasölu hafa gerst mjög hratt, allt í einu varð snjallsíminn orðinn 

að ómissandi fylgihlut fólksins í samfélaginu og þannig er hægt að sækja sér upplýsingar um 

hvað sem er hvenær sem er. Sagðist sérfræðingurinn taka eftir því að börn niður í 12 ára aldur 

væru að sækja upplýsingar í snjallsímum sínum og nota þær til þess að kaupa eða selja fíkniefni. 

Í viðtalinu kom fram að mikil þróun hefur átt sér stað í rannsóknum lögreglu á fíkniefnabrotum 

á samfélagsmiðlum. Lögreglan hefur tæki til að afrita gögn úr farsímum en það getur oft tekið 

langan tíma, jafnvel upp í nokkrar vikur. Með þessum tækjum getur lögregla sótt bæði gögn úr 

farsímanum sjálfum og úr því skýi sem umræddur farsími vistar gögn í. Áður fyrr reyndist 

lögreglu erfitt að nálgast þau gögn sem vistuð voru í skýinu og fór mikið af umræddum gögnum 

fram hjá lögreglu en mikil bylting hefur verið í þessum málum með tilkomu aukins 

tækjabúnaðar innan lögreglunnar. Þessi aukna tækni hefur einnig reynst lögreglu vel þar sem 

að mikið af fíkniefnaviðskiptum fara fram á dulkóðuðum samfélagmsiðlum eins og til dæmis 

Telegram. Sérfræðingurinn segir lögreglumenn oft fá að líta í farsíma hjá aðilum sem grunaðir 

eru um kaup og/eða sölu fíkniefna og er þá svipast um Telegramaðgang aðilans, en þar má finna 

ýmis símanúmer þar sem að fíkniefnasalar setja símanúmerin sín þar inn með auglýsingum af 

hinum ýmsu fíkniefnum. Er þetta aðeins gert með leyfi eiganda farsímans.  

 

 

Við haldlögðum síma hjá ungu pari og köfuðum í samskiptin sem hefðu farið þeirra á milli. 

Samskiptin voru aðallega að fara fram í gegnum sms eða á Messenger. Það var síðan ótrúlegt 

að eftir að við náðum að kafa í öll gögnin sem voru í þessum símum enduðum við á að fá 

fíkniefnadeildina með okkur í húsleit og þar finnst framleiðsla á e-töflum í herbergi hjá ungum 

pilt í Grafarvoginum.  

 

Hann segir tölvuvinnu á bak við þessi brot vera gríðarlega tímafreka. Afritunin sjálf á 

símanum tekur ákveðinn tíma og síðan þarf að lesa í gegnum öll gögnin. Eftir að afritið hefur 

verið tekið af símanum þarf að færa öll gögnin yfir í forrit í tölvunni til að hægt sé að lesa úr 

þeim. Hann segist þá geta skoðað sms, myndir, myndbönd, skilaboð sem hafa farið fram á 

samfélagsmiðlum og miklu meira.   

Í viðtalinu kom fram að þessum sérfræðingi innan lögreglunnar þykir mjög mikilvægt að 

lögreglan geti sinnt þessum brotaflokk. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að lögreglan væri 
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að leita af „litlu einstaklingunum“ í þessum málum þar sem það leiðir oft til góðra upplýsinga 

sem og upprætingu af stærri málum. Með „litlu einstaklingum“ á sérfræðingurinn við þá 

einstaklinga sem eru að auglýsa fíkniefni á samfélagsmiðlum og afhenda þau. Hann segir þessa 

aðila vera lítinn part af mun stærri og skipulagðari brotum. Þessi sérfræðingur innan 

lögreglunnar telur helsta vanda lögreglu við rannsóknir í þessum málum vera skort á mannafla 

sem og vöntun á auknum lagaheimildum fyrir lögreglu. Hann segir lögreglu vera undirmannaða 

og að það vanti um 200-300 lögreglumenn í vinnu á landinu. Með auknum mannafla væri hægt 

að búa til teymi sem gætu sinnt ákveðnum brotaflokkum og þar með talið sölu og dreifingu 

fíkniefna á samfélagsmiðlum. Hann sagði auknar lagaheimildir lögreglu vera nauðsynlegar þar 

sem það hefur reynst vera erfitt að sinna þessum nýja brotaflokki. Tók hann sem dæmi 

rannsóknarvinnu lögreglu þegar fylgst er með ákveðnum hópum eða einstaklingum á Telegram. 

Lögreglan getur, í rannsóknum sínum, notað gerviaðgang að Telegram en nauðsynlegt er að 

tilkynna ríkislögreglustjóra um aðganginn þegar hann er notaður. Minntist hann síðan á að 

lögreglan má ekki mæla sér mót við við seljanda fíkniefna sem hann kynntist á samfélagsmiðli 

og ráðast til handtöku, þó svo að leyfi hafi verið fengið fyrir gerviaðganginum. Er það vegna 

þess að lögregla má ekki ýta undir afbrot eins og væri gert í umræddu máli. Vill hann sjá lögin 

færast í þá átt að þessar aðgerðir verði í boði fyrir lögreglu til að grípa til.  

Í viðtali við netbrotasérfræðing lögreglu kom fram að Telegram væri áberandi mest notaða 

samskiptaforritið í fíkniefnasölu. Hann segir fíkniefnamarkaðinn á samfélagsmiðlum vera mjög 

hreyfanlegan og viðskiptin munu alltaf færa sig yfir á þann miðil sem einstaklingar eru að nota 

mikið á þeim tíma. Núna þekkir fólk Telegram og finnst hentugt að nota það, þar sem Telegram 

hefur gefið út að það muni aldrei veita löggæsluaðilum neinar upplýsingar. Í viðtalinu kom fram 

að það væri enginn sérstakur hópur sem væri að sinna einungis þessum brotum en tölvu-og 

netbrotadeildin hefur haldið svokallaðar netbrotavikur þar sem var lögð áhersla á ákveðinn 

brotaflokk í hvert skipti fyrir sig. Í svona viku tók deildin sig saman og fylgdist með ákveðnum 

samfélagsmiðlum. Tóku lögreglumenn þá eftir því að það er rosalega mikið af sömu 

auglýsingum og sömu símanúmerum inni á þessum hópum. Við skoðun á þessum hópum voru 

öll símanúmerin skoðuð og tengd saman. Þegar það var gert komu í ljós tengingar við 

skipulagða brotahópa inni á þessum svæðum. Sérfræðingurinn sagði það því mjög mikilvægt 

að lögregla væri að hafa afskipti af þessum sem eru að auglýsa og dreifa fíkniefnunum þar sem 

að á bakvið þá eru skipulagðir brotahópar sem eru að stórgræða á þessum viðskiptum.  
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Af því við erum að sjá mikið af þessum sömu símanúmerum þá vitum við að þetta er rosa 

mikið af sömu skipulögðu brotahópunum. Þetta eru ekkert einhverjir einstaklingar heldur er 

þetta hópur manna sem er að koma þarna saman, brjóta af sér og græða fullt af pening.  

 

Í viðtalinu sagði hann að það væri hægt að sinna þessum málum mjög vel með því að vera 

með ákveðinn hóp sem væri einungis að fylgjast með fíkniefnabrotum á samfélagsmiðlum. 

Hann sagði að það væri hægt að sinna þessu með um það bil 10 manna hóp. Þá væru tveir eða 

þrír lögreglumenn sem myndu sjá um tæknivinnuna og síðan væru nokkrir lögreglumenn fastir 

úti sem kæmu inn á vaktir og væru bara að sinna þessum brotaflokki.  

Í viðtalinu kom fram að lögreglan getur farið í alvöru aðgerðir í þessum málum. 

Sérfræðingur segir að skv. reglugerð um sérstakar aðferðir um aðgerðir lögreglu við rannsókn 

sakamála nr. 516/2011 sé til að mynda hægt að fara í þær aðgerðir að mæla sér mót við 

einstakling sem hefur verið að auglýsa fíkniefni til sölu á samfélagsmiðlum. Þessar aðgerðir 

þarf þó alltaf að tilkynna til ríkislögreglustjóra. Hann segir að þegar einstaklingur er búinn að 

auglýsa það á samfélagsmiðlum að hann eigi til ákveðin fíkniefni til sölu að þá sé lögregla í 

raun ekki að hvetja til afbrota með því að mæla sér mót við viðkomandi.  

 

Það væri hægt að taka aftur svona viku þar sem væri bara verið að böggast í þessu liði. 

Taka af þeim efnin og símana og reyna að finna einhverjar tengingar. Þá vita þeir að það er 

verið að fylgjast með þeim og þá kannski neyðast þeir til að færa sig af Telegram og yfir á 

eitthvað annað, það er þá allavega eitthvað ónæði. Lögreglan var til dæmis mjög mikið að 

böggast í þessum aðilum í gegnum Facebook og tókst að loka einhverjum hópum en í kjölfarið 

á færðist þetta allt bara af Facebook og yfir á Telegram 
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9. Niðurstöður 
Markmið ritgerðarinnar var að skoða þróunina sem hefur átt sér stað í fíkniefnasölu í kjölfar 

tæknibyltingarinnar sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Þá vildum við sérstaklega skoða hvort 

að vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna hafi fært sig af götunni og yfir á internetið og 

samfélagsmiðla. Út frá því þótti höfundum áhugavert að kanna hvers vegna einstaklingar 

myndu frekar velja sér þessar nýju leiðir til fíkniefnaviðskipta. Síðast en ekki síst var markmið 

ritgerðarinnar að sjá hvaða áhrif þessi tækniþróun hefði á rannsóknir lögreglu í fíkniefnabrotum. 

Það var höfundum ljóst að þessu fylgdu auka áskoranir fyrir lögreglu þar sem um er að ræða 

tiltölulega nýjan brotavettvang en vildum við veita innsýn inn í það hvernig lögreglan lagar sig 

að breyttum aðstæðum sem hafa komið í kjölfar tæknibyltingar og hvort  

hún sé í stakk búin að takast á við þennan brotaflokk.  

Í ritgerðinni var því leitast við að svara fjórum spurningum. Fyrsta spurning okkar var 

hvernig hefur sala og dreifing fíkniefna þróast frá götumarkaðnum, yfir á internetið og 

samfélagsmiðla. Þróun fíkniefnasölu hefur fært sig frá götusölu, yfir á internetið og þaðan yfir 

á samfélagsmiðla og önnur dulkóðuð samskiptaforrit. Tæknibreytingar undanfarinna ára hafa 

haft gríðarleg áhrif á fíkniefnamarkaðinn og mótað hann til að vera eins og hann er í dag. 

Upphaf fíkniefnasölu á internetinu var árið 2011 þegar vefsíðan Silk Road leit dagsins ljós 

(Christin, 2012). Með þessari þróun voru viðskiptin algerlega afgreidd í gegnum internetið en 

seljandi sá um að senda fíkniefnin með pósti á það heimilisfang sem kaupandi gaf upp og 

greiðslur voru sömuleiðis afgreiddar í gegnum internetið, helst með rafmyntinni Bitcoin. Með 

tilkomu Silk Road var búið að lágmarka áhættuna sem felst í því að seljandi og kaupandi hittast 

til að skiptast á fíkniefnum og peningum en fyrir þennan tíma var töluverð hætta á einhvers 

konar ofbeldi (Martin, 2014). Lífið hefur þannig, með tilkomu Silk Road, einfaldast gríðarlega 

fyrir þá sem standa í fíkniefnaviðskiptum. Alríkislögreglunni tókst síðan að loka Silk Road en 

í kjölfarið á því jókst fíkniefnasala á netinu til muna og voru samfélagsmiðlarnir þá komnir til 

sögu og nýttir sem hinn nýi vettvangur sölu og dreifingar fíkniefna (Aldridge og Décaru-Hétu, 

2016; Martin, 2014).  

Í annari spurningu var spurt hvort það væri virkur fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum á 

Íslandi. Svarið við því er einfaldlega já. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að það er virkur 
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fíkniefnamarkaður á samfélagsmiðlum á Íslandi. Höfundum þótti rannsókn Jakob Demant og 

Silje A. Bakken (2019) um virkni fíkniefnamarkaða á samfélagsmiðlum á Norðurlöndum mjög 

áhugaverð. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Ísland er með virkan fíkniefnamarkað 

á samfélagsmiðlum samkvæmt þeirri rannsókn virðist miðillinn Facebook vera hvað mest 

notaður. 

 Í ritgerðinni var fjallað um nokkrar rannsóknir þar sem fíkniefnasala á internetinu og 

samfélagsmiðlum var skoðuð. Í rannsókn Munksgaard og félaga (Munksgaard, Coomber, 

Demant og Barratt, 2019) skoðuðum við viðhorfi fólks, sem stundar fíkniefnaviðskipti á 

internetinu og samfélagsmiðlum, til götusölu og þeirrar sölu sem að tíðkast á netinu nú til dags. 

Höfundar ritgerðarinnar vildu kanna hvers vegna þróun fíkniefnasölu virðist vera að fikra sig 

frá götusölu, sem var eina leiðin sem tíðkaðist hér áður fyrr, og yfir á internetið og 

samfélagsmiðla. Miðað við svör viðmælanda í rannsókn þessari þá virðast einstaklingar vera 

búnir að átta sig á því að með því að nýta sér internet og samfélagsmiðla sem vettvang sölu og 

dreifingar fíkniefna hefur möguleikinn á gróða orðið töluvert meiri. Einnig upplifðu þessir 

einstaklingar sig í minni hættu á þurfa að takast á við mögulegar afleiðingar eða refsingar sem 

brotið gæti leitt af sér. Niðurstöður rannsóknar Jakob Demant og Silje A. Bakken leiddi það í 

ljós að einstaklingar geta nýtt sér tvo, mismunandi, markaði til að stunda fíkniefnaviðskipti. 

Þetta er hinn opinberi stafræni markaður og hinn hálfopinberi- og lokaður stafræni markaður. 

Flestir fíkniefnasalar virðast nota hinn opinbera markað, sem var útskýrður hér að ofan í 

ritgerðinni, til þess að stunda sín viðskipti en með þeirri aðferð ná þeir til stærri hóps fólks og 

gróðinn verður því meiri.  

Þriðja spurning ritgerðarinnar var hvort að einstaklingar kjósi frekar að nýta sér 

samfélagsmiðla eða internetið til þess að selja fíkniefni, frekar en að stunda svokallaða 

götusölu. Ef svo er þá vildu höfundar fá að vita ástæður þess. Svarið við þessari spurningu 

fékkst meðal annars með því aðskoða kenningar sem hægt er að tengja við netbrot og þá 

sérstaklega fíkniefnabrot. Miðað við þær kenningar sem fjallað var um í ritgerðinni þá gerum 

við ráð fyrir að almennt séu einstaklingar ekki mjög stressaðir yfir því að stunda 

fíkniefnaviðskipti á þennan hátt. Einstaklingar virðast ekki hafa of miklar áhyggjur af því að 

nást af lögreglu þegar þeir nýta sér internetið eða samfélagsmiðla sem vettvang sölu og 

dreifingar fíkniefna vegna þess að þeir nota ekki sín eigin nöfn og brjóta þannig af sér undir 

dulnefnum og duldum aðgöngum á netinu. Óttinn við refsingu virðist því ekki vera mikill og 

því er lítill fælingarmáttur til staðar. Einstaklingar virðast þannig vera búnir að átta sig á því 

hversu hentugur vettvangur samfélagmiðlar eru fyrir þennan brotaflokk vegna þess hve auðvelt 
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er að brjóta af sér undir öðru auðkenni en sínu eigin. Gerum við því ráð fyrir að einstaklingar 

telji litlar líkur á því að þurfa að takast á við einhvers konar afleiðingar brota sinna þegar þau 

eru framin í gegnum internetið eða samfélagsmiðla. Ávinningur brotsins hlýtur því, fyrir þeim, 

að vega þyngra heldur en hættan á að nást. Samkvæmt rannsóknum kom í ljós að með því að 

nota samfélagsmiðla til þess að auglýsa og selja fíkniefni þá eru möguleikar á að ná til stærri 

kúnnahópa meiri sem leiðir til meiri gróða.  

Fjórða og síðasta spurning sem höfundar lögðu fyrir var hvernig lögreglan á Íslandi hefur 

brugðist við þessari þróun og hvort lögreglan sé í stakk búin til að takast á við þennan málaflokk. 

Þar sem mjög takmarkað er til af rannsóknum um viðfangsefnið tóku höfundar viðtal við fjóra 

starfsmenn lögreglu til þess að fá svör við spurningum sínum. Vert er að taka fram að rannsókn 

okkar er ekki alhæfandi svo ekki er hægt að segja að allir lögreglumenn hafi sama viðhorf og 

þeir sem tóku þátt í rannsókninni. Lögreglumennirnir hafa starfað mislengi innan lögreglunnar 

og sinnt mismunandi störfum en voru allir sammála um að þetta væri brotaflokkur sem vert 

væri að sinna af krafti innan lögreglunnar. Niðurstöður viðtalanna leiddi í ljós að starfsmenn 

lögreglu telja forritið Telegram vera langmest notað til fíkniefnaviðskipta af þeim 

samfélagsmiðlum sem eru í boði. Þetta stangast á við niðurstöður rannsóknar Jakob Demant og 

Silje A. Bakken en mögulega má útskýra það með dagsetningum rannsóknanna. Rúm tvö ár eru 

á milli rannsókna og á þeim tíma getur margt breyst á þessum sveigjanlega markaði. Öllum 

löreglumönnunum virtist þykja þessi brot, þó þau virðist oft smávægileg, leiða lögreglu að 

stærri fíkniefnabrotum og brotamönnum. Einn sérfræðingur innan lögreglunnar, sem hefur 

rannsakað þennan brotaflokk, sagði að vegna þess hve mikið af sömu símanúmerum má sjá í 

auglýsingum vegna fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum, svo sem Telegram, þá má ætla að þessi 

brot tengist oft á tíðum skipulagðri brotastarfsemi. Hann segir að ekki sé um að ræða einhverja 

einstaklinga sem nýti sér þennan vettvang til sölu og dreifingar fíkniefna heldur eru þetta mikið 

af sömu skipulögðu brotahópunum sem eru komnir þarna saman í þeim tilgangi að brjóta af sér 

og græða helling af peningum. Með því að sinna fíkniefnabrotum á samfélagsmiðlum væri 

þannig hægt að tengja saman og upplýsa stórtæk fíkniefnamál og skipulagða brotahópa. 

Lögreglumönnunum fannst sjálfum að lögreglan væri ekki nægilega vel búin til að takast á við 

þennan brotaflokk. Var þá mismunandi hvort þeir töldu mikilvægara að lögreglan fengi auknar 

lagaheimildir, til að takast á við brot af þessum toga, eða hvort það vantaði menntun og fræðslu 

fyrir starfandi lögreglumenn. Í viðtölunum kom þó fram að lögreglumennirnir telja lögregluna 

á Íslandi vera undirmannaða en með auknum mannafla væri hægt að leggja meiri áherslu á 

þennan brotaflokk. Skortur á lögreglumönnum helst síðan í hendur við þá staðreynd að lögreglu 



 

 59 

skortir fjármagn en lögreglumennirnir minntust allir á það í viðtölum sínum að aukin menntun 

og fræðsla fyrir lögreglumenn myndi skila miklum árangri í þessum brotum þar sem 

lögreglumenn yrðu eflaust öruggari og myndu vita betur að hverju ætti að leita 

Í þessari ritgerð tókst höfundum að svara þeim rannsóknarspurningar sem lagðar voru fyrir 

í upphafi hennar. Á meðan á skrifum stóð, og höfundar fengu svör við fyrirfram ákveðnum 

rannsóknarspurningum, þá vakna margar spurningar til viðbótar. Þessi nýi vettvangur til 

fíkniefnabrota er virkilega áhugaverður og er að mörgu að huga þegar fjalla á um þennan 

umfangsmikla brotaflokk. Þrátt fyrir að um sé að ræða frekar nýtt rannsóknarefni þá tókst 

höfundum að hafa uppi á góðum og gagnlegum rannsóknum, ásamt greinum, skýrslum og 

viðtölum, svo eitthvað sé nefnt, til þess að ná að svara spurningum sínum.  
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10. Lokaorð 

Það er okkur ljóst að tækniþróun undanfarinna ára hefur haft gríðarlega mikil áhrif á líf okkar 

flestra. Hefur hún létt okkur lífið og lundina oft á tíðum en nokkuð ljóst er að sífelld nettenging 

býður einnig upp á vandamál og aukin tækifæri til afbrota.  

Eins og sagði hér í kaflanum að ofan þá vöknuðu margar spurningar til viðbótar hjá 

höfundum við skrif þessarar ritgerðar og þá hvað sérstaklega eftir viðtöl sem tekin voru við 

lögreglumennina. Þar kom meðal annars fram að mikið af þeim fíkniefnabrotum sem eiga sér 

stað í gegnum samskiptaforritið Telegram væru tengd við skipulagða brotahópa. Væri því í 

framhaldi af þessari ritgerð mjög áhugavert að skoða það eitt og sér betur. Hversu mikið er 

umfang skipulagðra brotahópa á Íslandi? Hversu mikið eru þeir að græða á fíkniefnaviðskiptum 

í gegnum samfélagsmiðla og hvernig í ósköpunum gengur þetta fyrir sig hjá þeim? Ótrúlega 

margt áhugavert sem mætti skoða í tengslum við þetta.  

Höfundum þykir áhugavert að bera saman niðurstöður rannsóknar Demant og Bakken 

(2019) við viðtöl sem voru tekin við starfsmenn lögreglu. Lögreglumenn telja forritið Telegram 

vera mest notað til fíkniefnaviðskipta af þeim saamskiptaforritum sem í boði eru en samkvæmt 

rannsókn Demant og Bakken er fíkniefnamarkaður á Íslandi virkastur á Facebook. Höfundar 

telja þetta geta haldist í hendur við þá staðreynd að rannsókn Demant og Bakken var gefin út 

árið 2019 og margt gæti hafa breyst síðan þá. Eins og kom fram í viðtölum við lögreglumenn 

þá kjósa einstaklingar að nota þann samfélagsmiðil til fíkniefnasölu sem er þægilegastur og 

öruggastur á hverjum tíma fyrir sig. Því getur markaður fíkniefnaviðskipta snögglega færst yfir 

á nýtt samskiptaforrit, ef það hentar betur, enda er um að ræða mjög sveigjanlegan og 

hreyfanlegan vettvang.  

Höfundum þykir einnig áhugavert að velta því fyrir sér hvort að sala fíkniefna á 

samfélagsmiðlum hafi tengingu við aukna fíkniefnaneyslu unglinga. Stór hluti unglinga á 

snjallsíma með sífellda nettengingu og hefur þetta orðið eitt þeirra helsta áhugamál. Miðað við 

það sem niðurstöður rannsókna leiddu í ljós í ritgerð þessari, þá er mjög auðvelt að komast inn 

í hópa til dæmis á Facebook þar sem fíkniefni eru auglýst og seld. Einnig er samskiptaforritið 

Telegram mjög auðvelt í notkum og auglýsingum á því forriti rignir inn með mínútna millibili. 

Framboð fíkniefna á þessum vettvangi er því gríðarlegt og með eins auðveldu aðgengi að þessu 

og tíðkast í dag þá er vert að skoða hvort þetta hafi grípandi áhrif á unglinga.  
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Það verður spennandi að fylgjast með því hvort fleiri rannsóknir verði gerðar á þessu sviði 

á Íslandi. Teljum við nauðsynlegt að fylgjast vel með þessum brotaflokk, þá sérstaklega með 

tilliti til skipulagðra brotahópa. Hraði og auðveld notkun samfélagsmiðlanna til afbrota ætti að 

halda okkur á tánum.  
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12. Viðauki 1 
1. Telur þú að Ísland sé með virkan fíkniefnamarkað á samfélagsmiðlum?  

 a) Ef já, hvers vegna?  

 b) Veistu hvaða samfélagsmiðill er vinsælastur í dag til fíkniefnasölu?  

2. Hvernig hefur fíkniefnasala breyst í gegnum tíðina, með tilkomu internetsins og 

samfélagsmiðla?  

3. Telur þú þessa þróun á fíkniefnasölu vera hættulega fyrir íslenskt samfélag?  

 a) Ef já, hvers vegna?  

4. Er lögreglan að fylgjast sérstaklega með sölu og dreifingu fíkniefna á internetinu eða 

samfélagsmiðlum?  

 a) Ef nei, af hverju ekki?  

 b) Ef já, geturu sagt mér hvernig þeirri vinnu er háttað í dag?  

5. Telur þú að lögreglan á Íslandi hafi getuna til þess að hafa eftirlit með fíkniefnasölu á 

samfélagsmiðlum? 

 a) Ef já, viltu útskýra hvernig? 

 b) Ef nei, hvað finnst þér vanta?  

6. Finnst þér mikilvægt að lögreglan geti fylgst með þessum brotum?  

 a) Ef já, af hverju finnst þér það mikilvægt?  

7. Telur þú lögreglu geta komið í veg fyrir að fíkniefnasala fari fram á samfélagsmiðlum eða 

internetinu?  

 a) Ef svo er, hvernig?  

8. Finnst þér vantar auknar valdheimildir fyrir lögreglu ef það ætti að vera hægt að sinna eftirliti 

með þessum brotum?  

9. Hverjar telur þú vera helstu hömlurnar fyrir lögreglu til þess að geta fylgt þessum málum 

eftir?  
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10. Ef þú fengir að ráða - hvernig sérð þú fyrir þér að lögreglan gæti lagt áherslu á að sinna 

þessum brotum?  

11. Finnst þér þess virði að lögreglan myndi nýta tíma og þjálfun lögreglumanna í að hafa eftirlit 

með fíkniefnabrotum á samfélagsmiðlum?  

12. Myndir þú sjálfur vilja fá þjálfun/fræðslu til þess að geta sinnt þessum verkefnum? 

13. Það hefur verið í umræðunni að með því að sala og dreifing fíkniefna hefur fært sig að 

einhverju leyti yfir á samfélagsmiðla að þá séu fíkniefni orðin aðgengilegri fólki og þá 

sérstaklega ungu fólki. Telur þú þetta vera áhyggjuefni?  

14. Getur þú í vinnunni þinni, sjálfur, haft eftirlit með fíkniefnasölu á samfélagsmiðlum?  

 

  


