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Digitalisering i EU-landene

Kilde: EU Kommissionen, Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund, 2017
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IT-kriminalitet kan opdeles i 2 hovedgrupper

29. april 20195

1) Forbrydelser rettet mod it-systemer eller it-enheder (bl.a. DDoS-angreb og hacking)

2) Forbrydelser, der begås på internettet, og hvor internettet fungerer som kommunikationsplatform

Dertil kommer forbrydelser eller hændelser, hvor digitale spor indgår i efterforskningen.

Nationalt Cyber Crime Center (NC3)
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Internettet som facilitator
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Phising/smishing/vishing

Business E-mail Compromise (BEC)

/ CEO fraud
Grooming/ Sextortion / digitale sexkrænkelser

Romance scams

Netdating

Nationalt Cyber Crime Center (NC3)
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It-kriminalitet, herunder økonomisk it-kriminalitet

Kilde: National Strategisk Analyse, Politiet, 2017

29. april 20197 Nationalt Cyber Crime Center (NC3)



Side          / 

Operation Umbrella

Operation Boston

Operation Power Off 1 og 2

Ungdommens adfærd på nettet:
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Operation Umbrella

Hvorfor kaldte politiet 
operationen for Umbrella?
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Anmeldelsen

24. oktober 201810

• Facebook rapporterer oplysninger om deling af filmsekvenser 

med børnepornografisk materiale til ”National Center for Missing 

and Exploited Children” (NCMEC)

• NCMEC anmelder til ”Department of Homeland Security and 

Immigration and Customs Enforcement” (ICE)

• ICE anmelder til Europol, som i september måned 2017 

videresender anmeldelsen til dansk politi, NC3

• NC3 modtager således en anmeldelse vedr. ca.1000 danske 

facebook profiler, hvorfra filmsekvenserne er delt en eller flere 

gange  - og i enkelte tilfælde op til 300 gange

• Derudover har ca. 4000 personer modtaget en eller flere af 

filmsekvenserne
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Straffeloven
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§ 232

• Blufærdighedskrænkelse

§ 235

• Udbredelse af 
børnepornografi

§ 264d

• Videregivelse af billeder 
uden samtykke
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Blufærdighedskrænkelse
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Straffelovens § 232

Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået overfor et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 

4 år.

Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, ved for eksempel ved at dele billeder eller 

videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. 

Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det 

kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.
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Børneporno

24. oktober 201813

Straffelovens § 235 (uddrag af 235)

Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for 

udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. 

Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende 

omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. 

Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, 

hvis man dømmes.
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Krænkelse af privatliv
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Straffelovens § 264d

Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes 

samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.

§ 264d blev ændret i 2018:

Stk. 2. 

Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller 

antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 

3 år
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Sagskomplekset 
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• 10.000 dokumenter 

• Over 1000 sigtelser
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• Et kriminalitetsområde i vækst 

– og med et højt mørketal

• Store omkostninger for ofrene

• Stor opmærksomhed fra politisk niveau, medierne 

og interesseorganisationer

• Politiet skal tage det alvorligt og behandle ofrene 

med respekt og professionalisme

• Traditionelle metoder og politiets evne til at 

håndtere mange sammenhængende og 

kredsoverskridende sager er udfordret 

• Forebyggelse frem for efterforskning

• Inklusion af organisationer og interessenter

Fremtiden
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Pressedækningen !

29. april 201917 Nationalt Cyber Crime Center (NC3)

Rigspolitiet planlagde kommunikationsstrategi

- NC3 var ansvarlig for alle landsdækkende medier

- NC3 var ansvarlig for udenlandske medier

- Politikredsene var ansvarlig for lokale medier

- Politikredsene var ansvarlig for regionale medier
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Samarbejdet med berømt youtuber – Rasmus Brohave
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RED BARNETS kampagne: SLET DET

https://www.youtube.com/watch?v=TGwbP4cm5rE
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https://www.youtube.com/watch?v=TGwbP4cm5rE
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Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsens portal med vigtig viden for både borgere og virksomheder om 

informationssikkerhed   Sikkerdigital.dk

Forbrugerrådet TÆNK har i samarbejde med bl.a. TrygFonden udviklet en app som hjælper borgere med at 

være mere sikkre online, men også holder dem løbende opdateret på digitale trusler.

Download Mit digitale selvforsvar i App Store/Google Play 

NC3 har i samarbejde med DANSK IT udarbejdet en vejledning til hvordan man bør forholde sig før og efter et 

sikkerhedsbrud. Her er mange gode råd til virksomheden, der vil optimere sin it-sikkerhed, bl.a. via 

brugeradministration, it-awarenes, Computer Incident Respons Plan og netværkssegmentering.

Vejledningen findes på DANSK IT’s hjemmeside dit.dk

Link, app og vejledning

/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwixqtXUoYHgAhXGBiwKHVSrB1IQFjAAegQIBBAC&url=https://sikkerdigital.dk/&usg=AOvVaw1InxEn1qcSo9jZNAOMYjV4
https://www.dit.dk/nyheder/2018/vejledning-nc3-dit

