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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þau áhrif sem birting Panamaskjalanna 

hafði á samfélagið á Íslandi og hvort þau höfðu áhrif á afstöðu til spillingar hér á landi og 

kröfu íslensku þjóðarinnar til stjórnmálamanna. Margskonar kenningar eru til um spillingu 

því spilling getur komið fram með mismunandi birtingarhætti. Almennt er talað um um 

spillingu sem misbeitingu á opinberu valdi, en sú skilgreining er heldur takmörkuð og 

gefur ekki tækifæri til þess að skoða aðrar hliðar málsins eða annarskonar sambærileg 

tilvik. Reynt verðru að útskýra þetta atvik í íslenskri stjórnmálasögu út frá hinum ýmsu 

skilgreiningum á spillingu og kenningum. Sumar skilgreininganna og kenninganna geta 

útskýrt hvað gerðist og aðrar ekki. Eftir að greint hefur verið frá þessum skilgreiningum 

og kenningum mun verða gerð tilviksathugun. Fyrst verður rakin saga Sigmundar og 

tengsla hans við aflandsfélagið Wintris Inc. og því næst athafnir hans bornar saman við 

áður nefndar skilgreiningar og kenningar og reynt að varpa ljósi á hverjar kröfur Íslendinga 

til stjórnmálanna og hvort birting Panamaskjalanna hafi haft áhrif á það viðhorf.  

Skattundanskot geta haft slæm efnahagsleg áhrif og spurning er hvort uppljóstranir 

sem þessar breyti upplifun almennings á spillingu í íslensku samfélagi. Upplifun 

almennings á spillingu gerir rannsakendum kleyft að kanna hvað samfélaginu finnst vera 

eðlileg hegðun og hvenær hún telst vera óeðlileg. Að lokum verða helstu niðurstöður 

ræddar sem og viðraðar hugmyndir um áframhaldandi rannsókn á þessum málaflokki á 

sviði siðfræði og hverskonar eiginleika stjórnmálamenn þurfa til þess að stýra ríki á 

skilvirkan og heiðarlegan máta. Helstu niðurstöður byggja á hugmyndum um það traust 

og heillindi sem Íslendingar krefjast af stjórnmálamönnum sínum. Má álykta út frá því að 

kanna megi frekar hvort siðareglur þingmanna hafi raunveruleg áhrif á hegðun þeirra.
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi. Hún var skrifuð vorið 2019 

vegna brautskráningar í júní 2019. Gunnar Helgi Kristinsson var leiðbeinandi minn í 

verkefninu og ber ég honum kærar þakkir fyrir góða leiðsögn, aðhald, áreiðanleika og 

uppbyggilegar umræður á meðan skrifum stóð. Að sama skapi vil ég þakka foreldrum 

mínum fyrir stuðning í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Sérstakar þakkir fær móðir mín 

Ása Ögmundsdóttir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar, veitta aðstoð og gagnrýni. Að lokum vil 

ég þakka sambýlismanni mínum, George King, fyrir andlegan stuðning og hvatningu í 

gegnum háskólagöngu mína. 
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1 Inngangur 

Þann 3. apríl árið 2016, átti sér stað stærsti gagnaleki sögunnar kenndur við Panamaskjölin. 

Með þessum leka komu í ljós 2,6 terabæti af gögnum frá lögmannsstofu á Panama að nafni 

Mossack Fonseca sem sérhæfði sig í því að stofna aflandsfyrirtæki fyrir hina ýmsu viðskiptavini. 

Þessi fyrirtæki gerðu eigendum þeirra kleift að hylja eignarhald og þar með viðskiptum þeim 

tengdum. Aflandsfyrirtæki þjóna þeim tilgangi að flytja hagnað af innlendri starfsemi í annað 

land, oftast til lágskattasvæðis eins og Bresku Jómfrúareyjanna. Panamaskjölin afhjúpuðu 

eignir aflandsfélaga víðs vegar um heiminn. Í hópi viðskiptavina Mossack Fonseca voru m.a. 

þjóðarleiðtogar, glæpamenn og mafíósar. Mikil fréttaumfjöllun var um lekann bæði hér á landi 

sem og erlendis þegar í ljós kom að margir þjóðarleiðtogar heimsins væru á skrá yfir eigendur 

skattaskjólsfélaga. Í þeim hópi var meðal annars þáverandi forsætisráðherra Íslands, 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og þáverandi og núverandi fjármálaráðherra Íslands, Bjarni 

Benediktsson. Þar voru þeir félagar í hópi ýmissa annarra þjóðarleiðtoga og embættismanna 

frá löndum þar sem lýðræði þekkist varla og teljast almennt mun spilltari en Ísland. Þar í hópi 

voru þjóðarleiðtogar Argentínu, Írak, Jórdaníu, Katar, Sádí Arabíu, Úkraínu, Súdan og 

Rússlands svo dæmi séu nefnd (ICIJ 2017). 

Með birtingu Panamaskjalanna kom í ljós að þáverandi forsætisráðherra átti helmings hlut 

í aflandsfélginu Wintris Inc., á móti eiginkonu sinni, Önnu Sigurlaugu. Samkvæmt gögnunum 

átti Sigmundur Davíð sinn hlut frá nóvember 2007 og til ársloka 2009. Félagið er staðsett á 

Bresku Jómfrúareyjum nánar tiltekið á Tortóla. Wintris Inc. gerði kröfu upp á tæplega 500 

milljónir íslenskra króna í slitabú Kaupþings og gamla Landsbankans. Samþykktar kröfur voru 

samtals 260 milljónir íslenskra króna. Sigmundur Davíð var fyrst kjörinn á Alþingi þann 25. apríl 

2009. Hann skráði ekki félagið Wintris Inc. í hagsmunaskráningu þingmanna þrátt fyrir að vera 

helmingseigandi í félaginu. Átta mánuðum seinna seldi hann eiginkonu sinni, hlut sinn á einn 

Bandaríkjadollara. Þetta gerði hann degi áður en breytingar á lögum um tekjuskatt tóku gildi 

á Íslandi. Lagabreytingin fólst í því að tekjur erlendra fyrirtækja í lágskattaríkjum bæri að telja 

fram sérstaklega svo unnt væri að skattleggja tekjurnar hjá eigendum þeirra. Þessi 

lagabreyting hefði sett Sigmund Davíð í alvarlega stöðu einkum í ljósi stöðu hans sem ungs 

stjórnmálamanns á uppleið innan íslenskra stjórnmála. Með upplýsingum úr gögnunum frá 

Panama kom í ljós að aflandsfyrirtæki hans, Wintris Inc. var ekki að borga skatta í samræmi við 

íslensk lög. Ef ekki hefði verið fyrir þær upplýsingar er óvíst hvort og hvenær sannleikurinn 

hefði komið í ljós og hefði þá reiði almennings ef til vill verið meiri því enn var stutt frá Hruninu. 
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En þökk sé birtingu Panamaskjalanna komu óheilindi hans í ljós og kostaði það Sigmund Davíð 

forsætisráðherraembættið og formannsstól Framsóknar. 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort að birting Panamaskjalanna hafi haft áhrif 

á kröfur til stjórnmálamanna hér á landi. Það verður kannað með því að skoða skilgreiningar 

og kenningar um spillingu. Margskonar kenningar eru til um spillingu því spilling getur komið 

fram með mismunandi birtingarhætti. Almennt er talað um spillingu sem misbeitingu á 

opinberu valdi, en sú skilgreining er heldur takmörkuð og gefur ekki tækifæri til þess að skoða 

aðrar hliðar málsins eða annarskonar tilvik (Rothstein 2011, 230). Kannaðar verða aðrar 

áhrifamiklar kenningar um spillingu til þess að skýra tilvikið um Panamaskjölin og mál 

Sigmundar Davíðs betur. Því næst verður gerð tilviksathugun í ljósi þessara kenninga til þess 

að útskýra hver umsvif Panamaskjalanna voru og hvaða áhrif þau höfðu á íslenskt samfélag og 

kröfur þess til stjórnmálamanna. Grófu þau ef til vill undan trausti almennings til 

stjórnmálamanna í landinu? Skattundanskot geta haft slæm efnahagsleg áhrif og spurning er 

hvort uppljóstranir sem þessar breyti upplifun almennings á spillingu í íslensku samfélagi. 

Upplifun almennings á spillingu gert rannsakendum kleyft að kanna hvað samfélaginu finnst 

vera eðlileg hegðun og hvenær hún telst vera óeðlileg. Að lokum verða helstu niðurstöður 

ræddar sem og viðraðar hugmyndir um áframhaldandi rannsókn á þessum málaflokki á sviði 

siðfræðis og hverskonar eiginleika stjórnmálamenn þurfa til þess að stýra ríki á skilvirkan og 

heiðarlega máta. 
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2 Spilling 

Spilling jafnt og önnur viðfangsefni krefjast fræðilegs bakgrunns. Er slíkur bakgrunnur 

gagnlegur fyrir allar ritgerðir og rannsóknir til þess að öðlast betri skilning og þekkingu á 

efninu. Gott er að byrja á sögulegu samhengi því samfélög í heiminum eru mörg og af ýmsum 

gerðum. Þróun samfélagsgerða og þar með stjórnskipuleg þróun er mismunandi eftir löndum 

og hefur þessi bakgrunnur áhrif á það hvernig litið er á spillingu í hverju landi fyrir sig. 

Norðurlöndin eiga mikið sameiginlegt, þau eiga sameiginlega sögu og menningu og hafa því 

svipuð gildi og viðmið. Í ritgerð þessari verður byrjað á því að fara yfir þróun spillingar á 

Norðurlöndunum og hvernig henni hefur verið „útrýmt” í þeim heimshluta. Mikilvægt er að 

skilja sögulegan bakgrunn og skoða skilgreiningar og kenningar í ljósi hans. Síðar í kaflanum 

verður gert grein fyrir spillingu sem mælanlegu hugtaki með nálgun Transparency 

International og mælingu þeirra með Corruption Perception Index (CPI), jafnt sem 

mismunandi tegundum spillingar, t.d. svik, mútur, fjárdrátt og fleira. Síðast en ekki síst verður 

varpað ljósi á kenningar um spillingu, umboðskenningar, hagrænar kenningar og kenningar 

um sameiginlegar aðgerðir. Undirstöður þessara þátta verða skoðaðar og verður þeim síðan 

beitt á tilviksathugunina í næsta kafla og í umræðum. 

2.1 Saga spillingar á Norðurlöndum 

Oft er litið á Norðurlöndin sem skilvirk skrifræðisríki þar sem lítil sem engin spilling fyrirfinnst. 

Hefur það ekki alltaf verið þannig en í tímanna rás hafa Norðurlöndin gert breytingar sem 

stuðla að skilvirkri og gegnsærri stjórnsýslu. Fyrir nokkrum öldum var það algengt að 

hefðarfólk á Norðurlöndunum nyti ýmissa sérréttinda. Hefðarfólk var undanþegið skatti, hafði 

rétt til að eiga land, til veiða og frelsi til að stunda viðskipti. Á miðri 17. öld áttu Danmörk og 

Svíþjóð í langvinnu stríði sem lauk með því að Danmörk sat uppi með miklar skuldir vegna 

kostnaðarsams stríðsreksturs. Danski konungurinn tók bókstaflega völdin í sínar hendur og 

kom á einveldi í því skyni að koma á lögum og reglu í ríkinu á ný (Frisk-Jensen 2018, 183). Á 

seinnihluta 17. aldar var einveldi ríkjandi í Danmörku og stjórnarskrárfesta í Svíþjóð. Þessir 

stjórnarhættir stuðluðu að því að stofnuð voru sterk og yfirgripsmikil stigveldis ríkis þar sem 

konungur sat efstur í valdastiganum. Hann gætti þess að lögum væri framfylgt og var 

miskunnsamur gagnvart þegnum sínum. Nokkrum öldum síðar hafði spillingu verið útrýmt á 

svæðinu (Frisk-Jensen 2018, 179-180). 
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Eins og gefur að skilja þá gerðist þetta ekki á einni nóttu. Margir þættir spiluðu inn í og 

langur tími leið þar til Norðurlöndin urðu að þeim óspilltu velferðarríkjum sem heimurinn 

þekkir og lítur upp til í dag. Voru það helst tveir þættir sem áttu stóran þátt í ferlinu við 

uppbyggingu ríkjanna. Konungarnir báru velferð þegnanna fyrir brjósti sem leiðtogar 

kirkjunnar en jafnframt höfðu þeir hernaðarlegan metnað. Til þess að geta sinnt þessum 

skyldum þurfti til skilvirkt skattkerfi og heiðarlega embættismenn sem voru trúir konungi. 

Konungur treysti embættismönnum til þess að starfa heiðarlega og svíkja ekki undan skatti. 

Almenningur krafðist meiri þjónustu frá ríkinu ef hann átti að borga skatt (Frisk-Jensen 2018, 

183). Smátt og smátt varð aðallinn að láta undan og réttindi almennra borgara jukust. Í byrjun 

19. aldar voru einungis 10% af embættismönnum konungdæmisins af aðalsstétt sem hafði 

áður verið allsráðandi í stjórnsýslunni.  

Rök konungs fyrir þessari breyttu stefnu var að hann treysti frekar opinberum 

starfsmönnum sem tilheyrðu ekki aðlinum því þeir voru líklegri til þess að vera hollir konungi 

og bera hagsmuni ríkisins fyrir brjósti. Þeir höfðu ekki mótað sína eigin stjórnmálastefnu og 

þurftu að reiða sig á þau laun sem þeir fengu greidd fyrir vinnu sína í ríkari mæli en opinberir 

starfsmenn af aðalsættum (Frisk-Jensen 2018, 184). Opinberir starfsmenn voru undir miklu 

álagi og ef þeir fóru ekki eftir settum lögum og reglum voru þeir látnir fjúka. Þetta virkar ef til 

vill strangt en með tímanum hefur slíkt kerfi séð til þess að ríkin þróuðust í þá átt að verða ríki 

sem stjórnuðust af lögum og þar sem vinna opinberir starfsmenn sem eru hollir leiðtoga sínum 

og ríkinu sjálfu. Þetta hefur einnig stuðlað því að opinberir starfsmenn eru ráðnir til starfa á 

grundvelli hæfni þeirra og gilda. Slíkt spornar við spillingu og stuðlar jafnframt að skilvirkri og 

heilbrigðri stjórnsýslu (Frisk-Jensen 2018, 186). 

Í Danmörku voru fyrstu lög gegn spillingu sett árið 1679. Þar kom fram að allar mútur og 

mútuþægni væru ólöglegar og að hver sá sem tilkynnti um slíkan glæp yrði verðlaunaður. Árið 

1683 var því bætt við lögin að hverskonar falsanir, fjárdrættir og svik væru einnig glæpir gegn 

krúnunni. Viðurlögin voru erfiðisvinna það sem eftir var æfinnar ef ekki var hægt að greiða 

andvirði svikanna tilbaka í ríkissjóð. Einnig sögðu lögin til um hvernig dómarar ættu að haga 

ætti vinnu sinni og að þeir skyldu ætíð að dæma eftir lögum en ekki fylgja eigin hentisemi. 

Jafnframt var opinberum embættismönnum gert skylt til að tilkynna um persónulega 

hagsmuni sína og fjármuni í því skyni að koma í veg fyrir hvers konar misrétti. Sett var á stofn 

kerfi þar sem almennir borgarar gátu tilkynnt um hvers konar óréttlæti sem átti sér stað í 
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ríkinu, hvort sem um væri að ræða ósanngjarnan leigusala eða óréttláta málsmeðferð fyrir 

dómstólum/stjórnsýslu (Frisk-Jensen 2018, 187-188). Treysti konungur þegnum sínum til þess 

að haga sér í samræmi við lögin og þegnarnir á móti treystu því að konungur sinnti þeim 

réttilega.  

Að skilgreina hugtakið spilling er ekki nýtt vandamál. Á 18. og 19. öld var orðið spilling 

sjaldnast notað en þegar það var notað hafði það nokkuð víða merkingu eins og til dæmis 

vanræksla eða afglöp við embættisstörf (Frisk-Jensen 2018, 191). Til þess að sporna við 

spillingu voru laun opinberra starfsmanna hækkuð ásamt því að stofnaður var 

eftirlaunasjóður. Voru aðgerðir þessar notaðar bæði sem hvatar fyrir opinbera starfsmenn til 

þess að starfa heiðarlega og sem verðlaun fyrir að sýna trygglyndi og veita góða þjónustu 

(Frisk-Jensen 2018, 197). Margir aðrir þættir stuðluðu þó að því að Norðurlöndin eru ekki talin 

eins spillt og mörg önnur ríki. Þó að einveldi hafi ríkt í Danmörku þá var nokkuð mikil sjálfstjórn 

í kaupstöðunum. Embættismönnum var treyst til þess að vinna að hagsmunum ríkisins og það 

byggðist upp samfélag meðal kaupstaðanna í bland við jafnréttisstefnu innan stjórnsýslunnar. 

Allir voru jafnir að lögum – það skipti ekki máli hvort þú værir bóndi eða aðalsmaður, ef þú 

braust lögin þá varstu dæmdur sekur.  

Norðurlöndin voru og eru enn mótmælenda trúar á og hjálpaði það við að byggja upp 

sérstaka stjórnmálalega menningu og gildi sem hvíldu á jafnrétti og gegnsæi. Síðasti þátturinn 

sem gæti gefið skýringar á því hvernig spillingu var „útrýmt” er sá að áður fyrr var óvenju hátt 

hlutfall læsis meðal almennra borgara og átti það við um bæði karla og konur. Rannsóknir Bo 

Rothstein og Eric M. Uslaner hafa bent til þess að hátt menntunarstig þjóðar hafi sterka 

tengingu við lágt hlutfall spillingar. Samfélög þar sem hátt menntunarstig meðal almennings 

var til staðar á 19. öld eða fyrr, líkt og var á Norðurlöndunum, eiga í dag ekki í eins miklum 

vandræðum með spillingu og þau lönd sem ekki hafa náð að sigrast á henni (Frisk-Jensen 2018, 

199). Lágt stig spillingar innan stjórnsýslunnar í byrjun 19. aldar, samþætt regluveldi og skilvirkt 

skrifræði er líklega ástæðan fyrir góðum grundvelli norrænu velferðaríkjanna. Lágt stig 

spillingar hefur einnig lagt grunninn fyrir lögmæti og trausti almennings til stjórnvalda sem svo 

aftur leiðir til þess að almenningur er tilbúinn til þess að borga þá skatta sem eru nauðsynlegir 

til að fjármagna velferðaríki sem er réttlátt og sanngjarnt gagnvart öllum þegnum sínum (Frisk-

Jensen 2019, 200). 
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2.2 Skilgreiningar á spillingu 

Erfitt hefur reynst að skilgreina og mæla spillingu með viðunandi hætti, hvað telst vera spilling 

og hvað ekki. Spilling getur haft áhrif á samfélög með margvíslegum hætti. Frá sjónarhóli 

stjórnmálanna er spilling meiriháttar fyrirstaða lýðræðisins og réttarríkisins. Í lýðræðislegu 

samfélagi missa embætti og stofnanir lögmæti sitt þegar þær eða einstaklingar innan þeirra, 

setja einkahagsmuni ofar hagsmunum heildarinnar (Transparency International, 2018). Slíkar 

athafnir hafa slæm áhrif á öll lýðræðisríki. Það er gífurlega erfitt að þróa ábyrgt ríkisvald í spilltu 

umhverfi.  

Spilling gengur hart á efnahag ríkja. Stjórnmála- og athafnamenn sem fjárfesta frekar í 

opinberum verkefnum þar sem fjárhagsleg afkoma er mikil og hluti ágóðans rennur beint í 

þeirra eigin vasa en ekki í ríkissjóð, teljast spilltir samkvæmt skilgreiningu Transparency 

International á spilltum einstaklingum. Í þessu samhengi er átt við fjárhagslega skammtíma 

arðbærni, þar sem ágóði kemur að jafnaði í ljós innan kjörtímabils stjórnmálamannsins en ekki 

félagslegan ágóða sem gefur af sér gróða til lengri tíma. Skýrir hagsmunaárekstar og jafnvel 

spilling telst vera til staðar ef ráðherra ákveður að nota opinbert fjármagn í verkefni sem hann 

eða einhver nákominn honum nýtur ef til vill góðs af. Fer það eftir gerð samfélagsins hvort 

tekið sé á slíku athæfi með hörðum höndum. Spilling af þessu tagi hindrar markaðsþróun og 

afskræmir samkeppni. Spilling eyðileggur samfélög. Hún grefur undan trausti almennings til 

stjórnmálakerfisins, stofnunum þess og stjórnvöldum (Gardiner 2002, 26). 

2.2.1 Transparency International 

Transparency International eru alþjóðleg frjáls félagasamtök sem hafa það að markmiði að 

grípa til aðgerða og berjast gegn spillingu á alþjóðavísu. Á hverju ári gefa samtökin út lista yfir 

öll ríki heims og gefa þeim einkunn eftir því hversu spillt eða óspillt þau eru. Samtökin 

skilgreina spillingu sem misbeitingu á opinberu valdi sem einstaklingi hefur verið treyst fyrir 

en misbeitir því valdi í þágu einkahagsmuna. Samkvæmt þeim er spilling flokkuð sem 

meiriháttar (e. grand), minniháttar (e. petty) eða stjórnmálaleg (e. political). Flokkunin fer eftir 

því hve mikið fjármagn tapast og í hvaða geira spilling hefur átt sér stað. 

Meiriháttar spilling á sér stað á æðri stjórnstigum ríkisvaldsins. Hún getur haft áhrif á 

stefnumál og verkefni ríkisins því hún gerir leiðtogum kleift að hagnast persónulega á kostnað 

almannaheilla. Minniháttar spilling á við um daglega misbeitingu sem er á valdi opinberra 

starfsmanna í samskiptum þeirra við borgarana. Hún lýsir sér í því að borgarar beita 
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óheiðarlegum aðferðum í því skyni að fá aðgegni að grunnþjónustu eins og 

heilbrigðisþjónustu, menntun, lögreglunni eða öðrum opinberum stofnunum eða þeir eru 

tilneyddir til þess vegna spilltra opinberra starfsmanna. Stjórnmálaleg spilling á sér stað þegar 

stjórnmálamenn, þingmenn eða ráðherrar misbeita valdi sínu til hagræðingar á stefnum, 

stofnunum og reglum um fjármögnun á verkefnum ríkisvaldsins. Allt eru þetta athafnir sem 

gerðar eru í þeim tilgangi að viðhalda eigin valdastöðu og auði. Transparency International 

leggur einnig áherslu á reglur um gegnsæi sem varpa ljósi á regluverk, áætlanir, stefnur og 

aðgerðir ríkja. Ef skýrar reglur um gegnsæi gilda þá veita þær embættismönnum, opinberum 

aðilum, framkvæmdastjórum, stjórnarmönnum og viðskiptafólki nauðsynlegt aðhald til þess 

að starfa sýnilega og greinilega og setur þau skilyrði að þessir aðilar geri grein fyrir gjörðum 

sínum. Það hefur einnig þau áhrif að almenningur getur dregið þessa aðila til ábyrgðar á 

verkum sínum (Transparency International, 2018). 

Markmið Transparency International er að berjast gegn spillingu í heiminum og hafa 

samtökin látið útbúa mælikvarða sem kallast Corruption Perceptions Index (CPI) í því skyni að 

mæla spillingu. Gott er að hafa í huga að Transparency International eru hagsmunasamtök og 

því fara þessi hlutverk ekki endilega saman, það er að berjast gegn spillingu jafnframt því að 

mæla hana. Eitt mega samtökin Transparency International þó eiga og það er að þau hafa 

aukið áhuga fræðimanna á spillingu og virkar þessi aukni áhugi sem hvati til ríkja til þess að 

bæta sig. CPI mælikvarðinn samræmir niðurstöður margra mismunandi kannanna um spillingu 

sem berast bæði frá áhættumatsfyrirtækjum og öðrum stofnunum (Lancaster og Montinola 

2001, 10). Árið 2018 reiknaði mælikvarðinn út niðurstöður úr 13 rannsóknum frá 12 

mismunandi sjálfstæðum stofnunum sem allar sérhæfa sig í stjórnarháttum og viðskiptum. 

Sjálf samtökin Transparency International höfðu enga yfirumsjón eða aðkomu að 

rannsóknunum. Mismunandi er eftir könnunum hvaða lönd eru tekin fyrir, sum lönd eru í 

öllum könnunum en önnur einungis í nokkrum þeirra. CPI mælikvarðinn raðar síðan 180 

löndum og landssvæðum upp eftir því hversu mikil spilling er talin vera þar samkvæmt þessum 

rannsóknum sem unnar eru af sérfræðingum og viðskiptafólki. Skalinn er á mælikvarðanum 

frá 0 til 100 og stigafjöldinn ákvarðar hversu spillt/óspillt land telst vera samkvæmt 

mælikvarðanum. 0 stig þýða að landið sé mjög spillt og 100 stig þýða að landið sé nánast óspillt 

(Transparency International, 2019a). Á árinu 2018 voru Danmörk og Nýja Sjáland með hæstu 

einkunn, 88 og 87 stig. Suður Súdan, Sýrland og Sómalía sátu neðst með 13 og 10 stig. Ísland 
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deilir 14. sæti með Austurríki og Hong Kong með 76 stig. Meðaltal stiga árið 2018 var 43 stig 

og fer meðal einkunnin lækkandi með hverju ári (Transparency International, 2019b). 

Vert er þó að hafa í huga að CPI mælikvarðinn er ekki endilega áreiðanlegri eða réttmætari 

en hver önnur stök rannsókn. En matið á því hvaða eða hverskonar rannsóknir teljist 

réttmætastar til þess að mæla spillingu er hinsvegar flókið. CPI mælikvarðinn getur meðal 

annars ekki endurspeglað breytileika innan hvers geira í hverju landi fyrir sig. Jafnvel þó svör 

kannananna sem CPI mælikvarðinn byggir á geti haft mismunandi áhersluatriði innan 

ríkisstjórna eða efnahags landa í huga við mælingarnar. Geirar innan hvers lands um sig geta 

einkennst af meiri eða af öðruvísi tegundum af spillingu en geirar í öðrum ríkjum (Lancaster 

og Montinola 2001, 10-12). Með stærð og alhæfingu CPI mælikvarðans mælast oft ekki 

vandmál sem að smærri og sérhæfðari mælingar sýna eins og til dæmis ólíkar tegundir 

spillingar og hvernig þær hafa mismunandi áhrif á það hvort um er að ræða einkageirann eða 

opinbera geirann. Einnig notast smærri rannsóknir frekar við staðreyndir, lög og reglur en ekki 

huglæga túlkun á því hvað sé spilling og hversu mikil hún telst vera (Anderson og Heywood 

2009, 756). Erfitt er einnig að ákvarða hvaða tegund spillingar telst vera alvarlegri en önnur og 

slíkt mat gæti stjórnast af stjórnmálalegu ástandi í hverju landi fyrir sig. 

Aðferðir Transparency International við útreikning á spillingu eru ekki óskeikular. Með því 

að reikna meðaltal mismunandi rannsókna sem ekki eru að spyrja um nákvæmlega sama 

hlutinn og birta með þeim hætti eina „rétta” tölu, getur skapað hættu á að ýmis atriði í 

rannsóknunum fari forgörðum. Einnig þarf að hafa í huga að einkunn eða stig lands á CPI 

mælikvarðanum gefur í skyn hvert meðaltal spillingar teljist vera innan tiltekinna ríkisstofnana. 

Stigagjöfin er einnig háð skoðunum svarenda í hverri könnun og er upplifun þeirra mismunandi 

og hugmyndir um hvað sé spilling og hvar mörkin liggi milli eðlilegrar og óeðlilegrar hegðunar. 

Nauðsynlegt er því að viðhafa varfærni þegar niðurstöður Transparency International eru 

túlkaðar þar sem hver einstök könnun gæti verið að mæla spillingu í mismunandi geirum hvers 

lands fyrir sig. Einnig breytast kannanirnar milli ára því spurt er um mismunandi hluti og viðhorf 

svarenda til spillingar geta líka breyst milli ára (Lancaster og Montinola 2001, 12). Ýmsar 

ástæður geta verið fyrir því að stigagjöf CPI mælikvarðans á meðaltali spillingar fer lækkandi á 

hverju ári. Þetta þarf ekki endilega að þýða að spilling aukist með hverju árinu heldur gæti 

þessi aukning jafnframt stafað af því að kannanir breytast og viðhorf til spillingar er að 

breytast. Mætti jafnvel halda því fram að umburðarlyndi gagnvart spillingu fari minnkandi með 
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ári hverju. Skýring á því gæti meðal annars verið að með meiri menntun upplifi fólk meiri 

spillingu. Almenningur í heiminum ölum er sífellt að verða menntaðari og menntaðri og þar 

með gagnrýnir það samfélagið og kerfið frekar (Eva Heiða Önnudóttir og Ólafur Harðarson 

2011, 413).  

Erfitt er að nota Transparency International mælikvarðann til þess að mæla spillingu á 

Íslandi fyrir og eftir og eftir birtingu Panamaskjalanna. Einkunn Íslands fór úr 79 stigum árið 

2015 niður í 78 stig 2016 og hefur lækkað um eitt stig á hverju ári frá því (Transparency 

International, 2019b). Þegar stigagjöfin er borin saman frá ári til árs þarf að hafa í huga, eins 

og komið var inn á hér að framan, að margar og mismunandi kannanir eru notaðar til þess að 

reikna út stig landa og kannanirnar breytast frá ári til árs. Sumar kannanir verða úreltar, sumar 

er hætt að nota og nýjum sem eru áreiðanlegri og meira í takt við tímann er bætt við. Með 

mismunandi svörum og miklum breytingum á aðferðafræði frá ári til árs, segir stigagjöf hvers 

lands meira um þróunina á aðferðafræði könnunarinnar og viðhorfi svarenda en um 

raunverulega stöðu landanna á hverju ári. Þar sem CPI mælikvarðinn sameinar mismunandi og 

fjölbreyttan fjölda kannana yfir árin er erfitt að nota mælikvarðann sem mæligráðu fyrir 

breytingar yfir ákveðið tímabil. 

Mælingar þær sem CPI mælikvarðinn framkvæmir væri mögulega hægt að nota til þess að 

mæla einstaka tegund af spillingu og bera saman milli landa. Þetta er unnt þar sem að hver 

tegund spillingar er einstök eins og verður útskýrt nánar í næsta kafla. Þessar ýmsu tegundir 

geta misst mark sitt þegar þeim er öllum hent saman í einn suðupott. Einstakleiki hverrar 

tegundar af spillingu getur tapast þegar fleiri tegundum af spillingu er blandað saman við til 

þess að fá út eina tölu sem á að útskýra allt (Lancaster og Montinola 2001, 12-14). Aðalatriðið 

sem ber að hafa í huga við athugnunar á spillingu er að það eru til svo margar mismunandi 

tegundir af spillingu. Þær geta verið mismunandi eftir því hvar þær eiga sér stað, hvaða aðilar 

koma að þeim og hvaða og hvernig áhrif spillingin getur haft á hvert samfélag fyrir sig. 

Þessvegna er ekki hægt að mæla spillingu eftir einni, mjög víðri skilgreiningu og mælieiningu, 

því hún getur ekki haldið utan um allar þessar breytur (Anderson og Heywood 2008, 749). 

CPI mælikvarðinn er samt sem áður ekki algjörlega gagnslaus. Rannsóknum á spillingu 

hefur farið mikið fram með notkun hans. Mælikvarðinn var mun einfaldari í byrjun en hefur 

verið bættur umtalsvert frá því byrjað var að nota hann. Möguleikarnir á að betrumbæta hann 

eru ennþá miklir. Í upphafi gat mælikvarðinn ekki sýnt fram á afleiðingar spillingar á 
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efnahagslegan vöxt, hverjar væru ástæður spillingar eða hver áhrif spilling hefur á viðskipti, 

fjárfestingar og erlenda aðstoð (Lancaster og Montinola 2001, 14). Hvernig kannanirnar eru 

sem mælikvarðinn hefur notað í gegnum árin hafa breyst, eðli spurninganna hefur breyst og 

hvað sé mælt. Einnig hefur framkvæmd við útreikning á stigagjöf landa breyst. Í upphafi voru 

lönd borin saman við hvort annað en ekki hversu hátt þau skoruðu á hverjum skala fyrir sig. 

Það hvernig spilling er mæld og rannsökuð hefur einnig breyst með tímanum og viðhorf og 

umburðarlyndi almennings gagnvart spillingu hefur jafnframt breyst. Með því að bera saman 

niðurstöður CPI mælikvarðans frá árunum 1995, 2000, 2005, 2010 og 2015, sést að hann hefur 

sífellt verið að þróast, spilling er mæld á mismunandi hátt og einkunnir landa hafa breyst. 

Nýjum spurningakönnunum hefur verið bætt við, aðrar orðið úreltar og spilling er mæld í sífellt 

fleiri löndum (Transparency International, 1995, 2000, 2005, 2010 og 2015). 

Ekki að nota mælikvarðann til þess að bera saman stöðu Íslands árið 2015 og nú. Það sem 

að mælikvarðinn getur ekki sýnt breytileika innan hvers geira á Íslandi þá er erfitt að ákvarða 

hvaða tegund spillingar telst vera alvarlegri en önnur og þar sem þetta fer eftir viðhorfi gæti 

spilling einungis virðst vera meiri þegar eitthvað kemur uppá. Spillingin hefur alltaf verið til 

staðar en ef til vill var hún ekki sýnileg. Ástæðan fyrir því að Ísland er að fá lægri stig með 

hverju ári líkt og flest önnur ríki, getur einmitt stafað af þessu. Spilling hefur ekki endilega 

aukist með hverju árinu heldur gæti þessi aukning stafað af því að kannanirnar breytast og 

viðhorf til spillingar er að breytast. 

2.2.2 Mismunandi tegundir spillingar 

Arnold Heidenheimer telur að mútur séu það form spillingar sem oftast sé talað um, því með 

mútuþægni breytast skuldbindingar og heilindi embættismannsins. Með því að þiggja mútur 

getur embættismaður haft áhrif á stefnu ríkisins og hagkerfi þessi með beinum hætti, hvort 

sem það sé fyrir sína eigin hagsmuni eða annars. Form mútuþægni getur verið allt frá því hver 

sé ráðinn í tiltekna stöðu eða í ráðgjöf um fjárfestingar ríkisins. Það fer algjörlega eftir því 

hversu flókið mútuferlið er hvort unnt sé að skilgreina það sem spillingu. Því flóknara sem það 

er því erfiðara er að negla niður að spilling eigi sé stað. Munur getur verið á því hvernig litið er 

á spillingu eftir því hver staða ríkisins er. Þróunarlönd og iðnvædd lönd líta algjörlega 

mismunandi á það hvar mörk spillingar liggja og hvað teljist alvarlegt. Sum ríki telja jafnvel að 

spilling geti í raun verið hagstæð fyrir heildarhagnað ríkisins (Heidenheimer 2002, 141).  
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Bo Rothstein telur skilgreiningu á spillingu hvíla á grunni þess hvar viðmið og gildi hvers 

samfélags liggja gagnvart opinberum starfsmönnum þess. Hann leggur til að spilling byggist á 

óhlutdrægni opinberra starfsmanna sem gera upp á milli aðila af hentisemi, frekar en að 

spilling sé misbeiting á opinberu valdi eins og oft er skrifað um. Spilling felur þá í sér að opinber 

starfsmaður brýtur gegn gildum um óhlutdrægni í því skyni að hagnast persónulega. Einnig 

getur óhlutdrægni birst í lagasetningu þegar í lögum er gert upp á milli borgaranna. Til þess að 

sýna óhlutdrægni í starfi verða opinberir starfsmenn að vinna óháðir persónulegum 

samböndum og persónulegum skoðunum (Rothstein 2011, 230). Rose-Ackerman vann hjá 

Transparency International um tíma og hjá Alþjóðabankanum og byggjast kenningar hennar á 

að spilling sé misbeiting á opinberu valdi, sem einstaklingi hefur verið treyst fyrir af 

umbjóðendum sínum. Eiga kenningar hennar við um allar tegundir af stjórnmálalegri og 

efnahagslegri spillingu, mútum, fjárdrætti, frændhygli, útbreiðsla áhrifa, hagsmuna árekstrum, 

bókhaldssvikum, kosningasvindli og áfram mætti telja (Rose-Ackerman og Palifka 2016, 9). 

Efnahags- og félagsleg staða ríkisins hefur áhrif á það hverskonar spilling á sér stað, hvort 

hún telst vera alvarleg og hvort hún telst vera hagstæð eða óhagstæð fyrir heildina 

(Heidenheimer 2002, 141-142). Vegna breytileika ríkja, þróunarstigs þeirra og hvernig 

samband borgaranna við stjórnvöld og við hvorn annan er háttað, telur hann að til staðar séu 

fjórar mismunandi tegundir sambanda af stjórnmálalegum skuldbindingum samfélaga. Þessar 

tegundir sambanda sýna hvernig opinberir embættismenn hafa brotið skuldbindingar sínar, 

bæði skuldbindingum sem þeir bera gagnvart kjósendum annarsvegar og hins vegar gagnvart 

ríkinu. Reynir hann að útskýra stjórnmálahegðun út frá gildum vestrænna samfélaga og 

hvernig þau gildi legga mat á störf embættismanna og þátttöku borgaranna í samfélaginu. Sem 

vestrænn fræðimaður sem alist hefur upp í tiltölulega óspilltu ríki og þekking hans tekur mið 

af því sjónarhorni, er eðlilegt að viðhorf hans komi frá þeim sjónarhóli. Hann reynir þó einnig 

að horfa á spillingu út frá sjónarhóli hvers samfélags fyrir sig og hvað stjórnmálaelítan og 

almenningur í því landi eða samfélagi telur vera spillingu (Heidenheimer 2002, 143).  

Auk fyrrgreindra mismunandi tegunda af samböndum stjórnmálalegra samfélaga telur 

Heidenheimer að til séu fjórar mismunandi tegundir af spillingu innan hvers samfélags. Þessi 

samfélög eru kerfi byggð á skyldleika (e. kinship based system), verndara-skjólstæðinga kerfi 

(e. patron-client based system), nútímalegt foringja-fylgjenda kerfi (e. modern boss-follower 

based system) og kerfi byggð á borgarlegri menningu (e. civic culture based system). Innan 
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þessara samfélaga fyrirfinnast tíu mismunandi formtegundir af spillingu sem teljast 

misalvarlegar og misalgegnar í hverju samfélagi fyrir sig. Tegundir spillingar samkvæmt 

Heidenheimer eru: 

1. Minniháttar spilling (e. petty corruption); er þegar opinberir embættismenn víkja 

smávegis frá settum reglum í þágu eigin hagsmuna eða í þágu vina og vandamanna.  

2. Reglubundin spilling (e. routine corruption); þegar stjórnmálamenn eða flokkar 

þiggja reglulegar gjafir sem notaðar eru til einkanota eða fyrir almenning.  

3. Frænddrægni er vel þekkt og á það við þegar opinberar stöðuveitingar eða fjármunir 

eru veittir vegna persónulegra tengsla. 

4. Þegar opinberir embættismenn græða á ákvörðunum sínum gegnum hliðarverkefni, 

eins og að eiga hlut í verksmiðju og hagnast persónulega með því að reka áróður 

fyrir því að ríkið fjárfesti í verkefninu eða fyrirtækinu. 

5. Atkvæðaverslun (e. pledging votes); þegar kjósendur lofa atkvæði sínu fyrirfram 

gegn því að flokkur taki tiltekið verkefni fyrir. 

6. Ágeng spilling (e. aggravated corruption); þegar almenningur þarf atbeina einhvers 

ákveðins stjórnmálamann í því skyni að fá þá þjónustu sem þeir óska sem ætti að 

teljast sem óvenjulegt ástand. Almenningur ætti að geta sótt þá þjónustu án 

aðkomu stjórnmálamanns. 

7. Gjafir eða mútur sem embættismenn búast við frá kjósendum sínum til þess að geta 

orðið við kröfum þeirra. 

8. Þegar opinberir embættismenn sýna umburðalyndi gagnvart glæpum gegn móttöku 

þóknana eða gjaldi.  

9. Skyndilega breytt hollusta áhrifmikilla aðgerðasinna vegna móttöku þóknana 

eða/og mútuþægni.  

10.  Hunsun á sannaðri spillingu, bæði af hálfu opinberra embættismanna og 

almennings (Heidenheimer 2002, 147-149). 

Hver tegund samfélags lítur á hverja einstaka tegund af spillingu með misalvarlegum hætti. 

Sumt af því sem vestræn samfélög telja almennt vera spillingu, eins og til dæmis gjafir eða 

þóknanir til opinberra embættismanna gegn því að fá aðstoð eða opinbera þjónustu, slíkt 

athæfi þykir alvarlegt í vestrænum samfélögum. Í minna þróaðri ríkjum þykir slíkt athæfi vera 

venjan og alls ekki það alvarlegt. 
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2.3 Umboðskenning 

Umboðskenning er ein af rótgrónum kenningum um hvernig skuli skilja/skilgreina spillingu. 

Litið er á spillingu sem óeðlilega hegðun fulltrúa sem hafi verið treyst til að starfa heiðarlega 

fyrir hönd umbjóðenda. Það þýðir að slíkir fulltrúar hafi hagað sér í ósamræmi við landslög eða 

í ósamræmi við óskrifuð gildi og viðmið sem er sýn almennings á hvernig fulltrúi skuli haga sér. 

Sem dæmi má nefna að ráðherrar treysta opinberum starfsmönnum til þess að starfa 

heiðarlega fyrir sína hönd, kjósendur í lýðræðisríki treysta því að þingmenn starfi samkvæmt 

fyrirfram gefnum loforðum, því vald þingmanna kemur frá almenningi. Spilling er þá séð sem 

óásættanleg hegðun frá sjónarhóli umbjóðenda eða kjósanda sem hafði lagt traust sitt á og 

nýtt sér sinn kosningarétt og fært vald í hendur fulltrúa sem hann taldi vera hreinskilinn og 

góðviljaðann. Í mjög spilltu ríki á kjósandi afar erfitt með að sjá og skynja hvaða fulltrúar og 

frambjóðendur eru í raun góðviljaðir (Rothstein 2011, 230). Það mætti halda að í slíku kerfi 

væri til staðar aðhald með spilltum aðilum, að það væri einhver sem fylgdist með þeim. Þetta 

sýnir að jafnvel þó almenningur reyni sitt besta til að kjósa sér fulltrúa sem mun ekki misnota 

vald sitt þá er erfitt að kjósa ,,rétt”. Ef þingmaður brýtur þau gildi, viðmið og traust sem hann 

hafði byggt upp við kjósendur sína ætti slíkt brot að hafa þau áhrif að hann nái ekki endurkjöri. 

En þar sem kjósendur eiga erfitt með að sjá hverjir eru heiðarlegir og hverjir ekki þá eru þeir 

spilltu oft endurkjörnir (Rothstein 2011, 231). 

Í fulltrúalýðræði eru kjörnir fulltrúar ekki einungis fulltrúar lýðsins sem eiga að sjá um 

setningu laga og framkvæmd þeirra heldur bera þeir ábyrgð gagnvart kjósendum sínum. Til 

þess að tryggja að kjörnir fulltrúar þjóni hagsmunum þeirra, þurfa umbjóðendur að finna leiðir 

til að halda þeim heiðarlegum. Samband milli umbjóðenda og fulltrúa er því tvíþætt. Kjörinn 

fulltrúi er ábyrgur gagnvart umbjóðanda sínum en umbjóðandi hefur einnig rétt til þess að 

hvetja kjörinn fulltrúa áfram fyrir vel unnin störf eða hegna honum fyrir misgjörðir sínar. 

Lýðræðisleg stjórnkerfi gera umbjóðendum kleift að fara með vald sitt með þeim hætti að 

kjörnir fulltrúar bera ábyrgð ex post (Strøm 267, 2000). Í slíku kerfi ættu kjörnir fulltrúar að 

sinna skyldum sínum með þeim hætti að miklar líkur séu á því að þeir nái endurkjöri. Vel 

upplýstir kjósendur ættu því að hafa það vald að leiða kjörna fulltrúa til þess að standa við 

loforð sín, annars muni þeir ekki ná endurkjöri (Jain 2001, 86). Í raun liggur vald eftirfylgni og 

refsiaðgerða hjá kjósendum eða öðrum umbjóðendum. 

Lönd sem hafa lengi verið þekkt fyrir jafnrétti líkt og Norðurlöndin, hafa jafnframt verið 

þekkt fyrir stjórnsýslu sem einkennist af heiðarleika. Með því að stuðla að jafnrétti og 
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heiðarleika hefur byggst upp traust meðal borgaranna gagnvart stjórnvöldum og skapað 

sameiningu í landinu. Almenningur treystir því að allir standi jafnt gagnvart ríkinu og að ríkið 

beri hagsmuni allra fyrir brjósti (Rothstein og Uslaner 2005, 44). Almenningur treystir því að 

ríkisstjórn þeirra sé heiðarleg og komi fram við alla á jafnréttisgrundvelli. Ef slíkt traust er ekki 

fyrir hendi er hætta á því að stjórnvöld eða einstaklingar sem eru við völd, geri öðrum 

einstökum aðilum eða hópum hærra undir höfði og beri hagsmuni þeirra fyrir brjósti en ekki 

hagsmuni almennings (Rothstein og Uslaner 2005, 53). Í ríkjum þar sem samband stjórnvalda 

við borgara er byggt á heiðarleika og trausti þarf einungis einn svartan sauð til þess að brjóta 

á því sambandi með því að haga sér óskynsamlega og þar með grafa undan því trausti sem 

ríkið er byggt á. 

Traust borgaranna til stjórnmálanna er því gífurlega mikilvægt fyrir lögmæti 

fulltrúarlýðræðis. Því kemur það varla á óvart að spilling grefur undan skilvirkni stjórnmála. 

Spilling gefur til kynna skort á siðgæðisvitund stjórnmálamanna og með gjörum sínum sýna 

þeir einnig skort á umhyggju gagnvart borgurum sínum (Van der Meer og Hakhverdian 2017, 

85). Spilling hefur áhrif á traust og þar með áhrif á jafnrétti innan ríkisins. Því meiri og algengari 

sem spillingin er því minna treystir almenningur stjórnvöldum og jafnframt minnkar traust 

hans á öðrum borgurum (Rothastein og Uslaner 2005, 54). Ójöfnuður skapar vantraust og 

grefur undan réttmæti stjórnvalda og ríkisins sjálfs. Ennfremur ýtir spilling undir vantraust, 

skapar ójöfnuð og óstöðugt samfélag. Spilling er ólögmæt í þeim skilningi að hún grefur undan 

lýðræði í ríki þar sem opinberir embættismenn/fulltrúar eru kjörnir og hafa í höndum sér vald 

sem byggist á trausti almennings til þeirra (Donaldson 1989, 88). Áhrif spillingar samkvæmt 

umboðskenningum er að hún grefur undan trausti á einn eða annan veg. 

2.4 Hagrænar kenningar 

Þegar spilling er orðin mikil í ríkjum og grefur þar með undan trausti eins og kom fram í síðasta 

kafla en það er ekki það eina sem gerist. Spilling stuðlar að efnahagslegum ójöfnuði meðal 

borgaranna, meiri fátækt fyrirfinnst og það fjölgar í hópi hinna ofur ríku. Þjónusta ríkisins við 

almenning verður vægast sagt ábótavant; menntun, heilsugæsla, tryggingar og önnur þjónusta 

endar oft í höndum einkaaðila. Með þessu takmarkast aðgengi almennings að slíkri þjónustu 

og slíkt klýfur samfélagið í fleiri stéttir (Rothstein og Uslaner 2005, 56). Spilling getur fætt af 

sér framtaksleysi í viðskiptum sem aftur minnkar samkeppni innan ríkisins og milli ríkja. Hún 

getur takmarkað fjölda þeirra sem eiga möguleika á því að taka þátt í viðskiptum. Hún velur 



20 

þá sem hafa innherja upplýsingar eða tengsl fram yfir þá sem eru hæfastir. Þar sem spilling 

ríkir eru upplýsingar sem þurfa að vera til staðar fyrir þátttakendur í viðskiptum takmarkaðar 

og gerir jafnvel upp á milli einstaklinga fjárhagslega eftir tengslum þeirra við viðskiptin. Ef 

helstu áherslur æðstu embættismanna, jafnvel æðstu stjórnvalda, er að hámarka 

eiginhagsmuni, þá stuðla þeir að spilltu og óheilbrigðu viðskiptalífi sem aftur leiðir til þess að 

viðskiptalífið hagar sér í samræmi við þá (Rose-Ackerman 2002, 1892). 

Engin þörf er á mútum ef opinberir embættismenn taka ákvarðanir sem hafa áhrif á þeirra 

eigin efnahagslegu velsæld eða sem hafa áhrif á fyrirtæki í eigu skyldmenna þeirra. Þegar 

opinber embættismaður blandar saman hlutverkum sínum með þessum hætti, þ.e. í 

einkalífinu annars vegar og þjónustu við ríkið hins vegar, verður til efnahagslegur glundroði 

(Rose-Ackerman og Palifka 2016, 174-175). Spilltir opinberir embættismenn raska opinbera 

geiranum með því að standa að gerð ákvarðana sem kalla fram óhagkvæmni og ójöfnuð í 

opinberum stefnum. Með þessu stuðlar ríkisstjórnin að því að ráðist er í verkefni sem ekki er 

nein raunveruleg þörf á og eyðir jafnvel of miklu fjármagni í verkefni sem eru í grunninn 

gallalaus. Rétt eins og fyrirtæki sem einokar markað og stöðvar alla samkeppni með mútum 

og hlutdrægni, þannig grefur það undan þeirri skilvirkni og hagsæld sem opin og réttlátur 

markaður hefur uppá að bjóða (Rose-Ackerman 2002, 1894). Mikil og algeng spilling er tengd 

við litlar fjárfestingar og lágan hagvöxt. Spilling dregur úr skilvirkni efnahagsstefnu ríkis og 

hvetur viðskiptalífið til þess að starfa óheiðarlega og jafnvel á svarta markaðnum með því að 

brjóta reglur og lög um skatta (Rose-Ackerman 2002, 1998).  

Miðdepill rannsókna Arvind K. Jain eru áhrif spillingar á efnahagslegan vöxt. Hann einblínir 

aðallega á þá tegund spillingar sem flokkast undir mútur en hægt er að vera sammála honum 

um ýmis atriði varðandi spillingu almennt. Spilling verður samt ekki til uppúr þurru, einhver 

verður að hafa ótakmörkuð völd, það er vald til þess að móta setningu reglna og hafa áhrif á 

efni þeirra. Jafnframt þarf refsing fyrir slíka spillingu að vera það léttvæg og eftirlit með 

spillingu lítið til þess að erfiðið verði talið þess virði (Jain 2001, 77). Samkvæmt kenningu hans 

geta efnahagsleg áhrif spillingar verið ýmiskonar. Spilling getur haft áhrif á það hvernig 

auðlindum er skipt niður og á dreifingu tekna innan samfélagsins. Bæði þessi atriði ýta undir 

meiri áhrif hins og skarast þau einnig á (Jain 2001, 91).  

Jain kom með þrjár kenningar um hvernig mætti minnka spillingu. Þessar lausnir eru þó 

mismunandi eftir því hverskonar atvinnu og bakgrunn einstaklingurinn hefði. Hann sagði til 
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dæmis að löggjafarvaldið gæti aukið varnaðaráhrif með hærri sektum eða refsingum gerist 

menn sekir um spillingu. Með harðari viðurlögum væri kominn hvati til þess að halda sig frá 

spilltri starfsemi. Lausn viðskiptalífsins væri að verjast spillingu með því að hækka laun 

opinberra starfsmanna þannig að þeir freistist síður til að taka þátt í spilltu athæfi. Með því 

væri búið að taka efnahagslegan ávinning af spillingu. Markaðs- eða efnahagsleglausn fælist í 

aukinni samkeppni og opnum markaði. Markaðurinn sjálfur mun þá sjá um að draga úr 

umfangi og verðmæti þessara lokuðu viðskipta sem spillir embættismenn gætu mögulega nýtt 

sér. Þar myndi einfaldlega hæfasta lausnin vinna en ekki sú sem embættismenn myndu berjast 

fyrir til þess að hagnast á persónulega (Jain 2001, 98). 

Skoða má spillingu sem tegund af afbroti, bæði sem broti gagnvart samfélaginu og ríkinu 

en einnig sem brot á lögum. Skattsvik og fjárdráttur eru afbrot og öll afbrot eru kostnaðarsöm 

ríkjum á einn eða annan hátt, hvort sem fjármunum sé eytt í forvarnir eða refsingar (Becker 

1968, 170-171). Þar sem afbrot eru ríkjum kostnaðarsöm þá þarf að taka skoða vel hvort 

afbrotið sé þess virði fyrir þann einstakling sem hyggst brjóta af sér. Hægt er að koma í veg 

fyrir afbrot með því að gera það erfitt fyrir einstaklinga að brjóta af sér. Því markmiði er hægt 

að ná fram með harðari refsingum við afbrotum, hvort sem það eru fjárhagslegar refsingar, 

svipting réttinda og/eða frelsis. Ríkið ber samt einnig kostnað af því að missa þá einstaklinga í 

fangelsi og af vinnumarkaði (Becker 1968, 179-180). Minnsti kostnaður og jafnvel mesti 

hagnaðurinn fyrir ríkið vegna afbrota af þessu tagi væru efnhagslegar refsingar og að þeir 

einstaklingar sem brjóta gegn ríkinu yrði gert að endurgreiða því sem var „stolið” (Becker 1968, 

190). 

2.5 Kenningar um sameiginlegar aðgerðir 

Samkvæmt kenningu Bo Rothstein er mikilvægt að spilling sé ekki túlkuð sem umboðs 

vandamál heldur sem félagsleg gildra eða vandamál sameiginlegra aðgerða (Rothstein 2011, 

229). Hann vill heldur ekki notast við hugtakið misbeiting opinbers valds í þágu einkahagsmuna 

því ef eitthvað vald er misnotað þá hlýtur að vera til eðlilegt ástand sem unnt er að bera það 

saman við. Það hvað ákvarðar hið eðlilega ástand er svo mismunandi eftir aðstæðum. 

Rothstein og fleiri fræðimenn vilja frekar styðjast við hugtakið óhlutdrægni sem þýðir að 

opinberir embættismenn skuli taka mið af jafnræði við opinberar ákvarðanatakanir. 

Samkvæmt þessu er um spillingu að ræða þegar handhafi opinbers valds brýtur á þessari 

meginreglu í því skyni að hagnast persónulega. Þá skulu opinberir embættismenn ekki 
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úrskurða eða kjósa um mál út frá eigin persónulegu skoðunum heldur fara eftir fyrirfram 

settum reglum (Rothstein 2011, 230). Með því er m.a. átt við að dæma ekki einstaklinga út frá 

persónulegum skoðunum, útliti, kyni, kynþætti, trúarbrögðum eða neinu þess háttar og gera 

þannig upp á milli þeirra. Þegar allir einstaklingar í ríki eiga að vera jafnir fyrir lögum þá má 

ekki dæma hvítan mann vægar en mann af öðrum uppruna ef glæpurinn telst vera sá sami. 

Hvað þá að dæma vægar eða hunsa afbrot þekkts einstaklings einungis vegna félagslegrar 

stöðu hans í viðkomandi landi. 

Kerfisbundin spilling sem kennd er við sameiginlegar aðgerðir er gjörólík spillingu byggðri 

á umboðs kenningum. Krefst hún þess einnig að vera meðhöndluð á annan veg (Persson, 

Rothstein og Teorell 2013, 450). Í kenningum um sameiginlegar aðgerðir eru möguleg tengsl á 

milli skilvirkar eftirfylgni og refsingar ekki íhugaðar í því skyni að stemma stigu við spillingu eins 

og umboðs kenningar leggja til. Heldur draga þær í efa að slíkar forsendur séu til staðar í öllum 

samfélögum. Að minnsta kosti einn hópur gerenda þarf að vera reiðubúinn til þess að haga sér 

sem aðalmenn (e. principals) og þar með ýta undir þess háttar stjórnunarfar. Kenningar um 

sameiginlegar aðgerðir eru andstæðar þeirri skoðun að stefnumótandi aðstæður (e. strategic 

situations) einar og sér gefi gerendum svar við þeirri spurningu um hvaða aðferð sé best að 

veðja á. Ef að meirihluti gerenda kemst að þeirri niðurstöðu að það sé allt í lagi að ástunda 

spillta hegðun er þeir með því að samþykkja það sem eðlilegt ástand. En um leið og þeir komast 

að þeirri niðurstöðu að hegðun þeirra hafi slæm á áhrif á samfélagið munu þeir breyta hegðun 

sinni og þar með samfélaginu (Persson, Rothstein og Teorell 2013, 456-457).  

Þótt að almenningi þyki spilling siðferðislega röng þá er almenningur sem býr í spilltu 

samfélagi líklegri til þess að taka þátt því engir aðrir möguleikar eru fyrir hendi. Til þess að 

breytingar verði í samfélaginu er ekki nóg að breyta viðmiðum samfélagsins. Mikilvægast er 

að breyta skoðunum umbjóðendanna gagnvart því hvað allir hinir umbjóðendurnir myndu 

gera þegar kemur að spilltum vinnuháttum. Því ef ekki allir taka þátt í spillingunni er ekki lengur 

fýsilegt að spila með og þá munu þeir breyta skoðun sinni og haga sér í samræmi við hina sem 

taka ekki þátt í spillingunni (Rothstein 2011, 246). Umbjóðendur sem vinna út frá reglum sem 

byggjast á nytsemi geta komist að algerlega mismunandi niðurstöðu þegar komið er inn á 

félagslega og efnahagslega skilvirkni. Þegar um skort á trausti er að ræða getur slíkt falið í sér 

erfiðleika við í að samræma skynsemi einstaklinga og sameiginlega skynsemi samfélagsins. 

Jafnvel þó allir geri sér grein fyrir því að samvinna hagnast öllum, getur einungis komið til 
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samvinnu þegar umbjóðendur treysta á það að allir, eða nánast allir, aðrir umbjóðendur muni 

styðja samvinnu. Ástæðan fyrir slíkri hindrun er vel þekkt: heildar ágóðinn sem myndi stafa af 

samvinnu meirihlutans, er ekki nægur til þess að sumir umbjóðendur treysti því að hinir 

umbjóðendurnir muni vinna saman. Það er engin ástæða fyrir þá að breyta stefnu sinni og 

vinna saman ef ágóðinn veltur á gjörðum annarra (Rothstein og Eek 2006, 4). Samt sem áður 

trúir Rose-Ackerman því að sameiginlegar aðgerðir og samvinna sé eina leiðin til þess að stuðla 

að breytingum á gildismati þegar breyta á hegðun stjórnvalda, viðskiptafólks og almennings 

og með því útrýma spillingu (Rose-Ackerman 2002, 1889). 

2.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið greint frá mismunandi skilgreiningum og kenningum á spillingu sem 

sýna vel hversu fjölbreytt fyrirbærið er og undirstrikar að erfitt getur verið að dæma tiltekið 

atriði eða hegðun sem spillingu. Þó er hægt að finna ýmis atriði í þeim sem vinna bæði saman 

og sitt í hvoru lagi þegar litið er á þessar skilgreiningar og kenningar heildstætt. Birtingarform 

spillingar er jafn fjölbreytt og hin mörgu samfélög þessarar jarðar. Að lokum er það hvert 

samfélag sem á endanum dæmir hvar spilling á sér stað og hvar ekki. Það er auðvelt fyrir okkur 

á Norðurlöndunum að segja að það sé spilling í Suður-Súdan þar sem sem félagslegur og 

efnahagslegur ójöfnuður ríkir meðal borgara, þar sem stjórnmálamönnum er mútað og þeir 

múta sjálfir. Konur eru beittar ofbeldi og minnihlutahópar bældir niður. Það sem skiptir máli 

er að sérhvert samfélag viðurkenni að ekki er allt með felldu innan stjórnsýslunnar og að það 

þurfi að vinna í því eins og Rose-Ackerman segir. Þegar upp kemur hneyksli sem tengist 

spillingu getur það verið merki um þróun í stjórnmálalegum þroska ríkis. Með viðurkenningu 

borgaranna á að eitthvað sé ekki í lagi sýnir að ríkið eða borgararnir eru byrjaðir að bera kennsl 

á muninn á opinbera geiranum og einkageiranum, hvar mörkin liggja, hvenær einkahagsmunir 

hafa borið skynsemina yfirliði og hvar hafi verið farið yfir línuna (Rose-Ackerman 1998). 

Skilgreiningar á spillingu eru hreinlega ekki einhver ein allsherjar skilgreining sem hentar 

öllum. Þess vegna er varasamt og oft viðkvæmt að skilgreina eitthvað eitt sem spillingu og 

annað ekki. Það fer eftir aðstæðum hverju sinni. 
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3 Tilvik 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er íslenskur stjórnmálamaður sem situr nú sem þingmaður á 

Alþingi fyrir hönd Miðflokksins og gegnir hann jafnframt formannsstöðu. Sigmundur Davíð var 

áður formaður Framsóknarflokksins og sat sem forsætisráðherra frá 23. maí 2013 til 7. apríl 

2016. Kjörtímabili hans sem forsætisráðherra lauk nokkuð skyndilega þann 5. apríl 2016 þegar 

hann tilkynnti að hann myndi stíga til hliðar úr embætti. Ekki var þessi afsögn af ástæðulausu. 

Tveim dögum fyrr hafði Kastljós birt viðtal við Sigmund varðandi tengsl hans við aflandssjóðinn 

Wintris Inc. Þar kom í ljós að Sigmundur Davíð hafði ekki gefið sjóðinn upp í 

hagsmunaskráningu þingmanna þegar hann steig fyrst inn á Alþingi. Einnig hafði sjóðurinn gert 

kröfu í gömlu bankana uppá u.þ.b. 500 milljónir íslenskra króna og seldi Sigmundur síðan 

fyrirtækið til konu sinnar fyrir einn dollara, degi áður en löggjöf um aflandsfyrirtæki var breytt 

hér á landi (Þórður Snær Júlíuson 2017).  

Margt sem við kemur þessu máli er óvenjulegt og hægt er að skoða þá frá mörgum hliðum 

til þess að reyna að skýra frá hvað gerðist. Þessi kafli mun fara yfir þrjú atriði sem varða atvikið 

með hliðsjón af skilgreiningum og kenningum um spillingu í því skyni að reyna að útskýra 

aðgerðir Sigmundar og eftirmála atviksins. Í fyrsta lagi mun ég fjalla um Panamaskjölin út frá 

broti á trausti frá sjónarhóli umboðskenninga. Í öðru lagi skoða efnahagslegáhrif skattaskjóla 

og skattsvika. Í þriðja lagi mun ég skoða atvikið út frá áliti almennings og meta hvaða 

sameiginlegu aðgerðir verða að eiga sér stað til þess að ekki komi upp annað eins tilvik. 

3.1 Panamaskjölin og brot á trausti frá sjónarhóli umboðskenningu 

Frá sjónarhóli umboðskenninga voru aðgerðir Sigmundar svik – jafnvel þó ekki um hugsanlegt 

lögbrot væri að ræða. Færa má rök fyrir því vegna þess að Sigmundur braut gegn trausti 

margra hópa. Hann brást trausti samstarfsmanna sinna í Framsóknarflokknum, 

Alþingismanna, kjósenda sinna og allra landsmanna vegna stöðu sinnar sem forsætisráðherra 

þegar málið kom upp. Hann kom ekki hreint fram við neinn þessara aðila og alls ekki með 

hliðsjón af þeim fyrirframgefnu hugmyndum og gildum um hvað hann stæði fyrir. Ein af þeim 

áhrifum sem spilling hefur er þau að grafa undan trausti samkvæmt umboðskenningum. Eins 

og nefnt var í kaflanum um sögu spillingar á Norðurlöndum þá hefur íslensku samfélagi verið 

talin trú um það að kerfið byggðist á jafnrétti og heiðarleika (Frisk-Jensen 2018, 197). 

Þesskonar kerfi elur upp traust almennings gagnvart stjórnvöldum. Almenningur treystir því 

að leiðtogar beri hagsmuni þeirra fyrir brjósti (Frisk-Jensen 2018, 183). Almenningur treystir 
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því að stjórnvöld, jafnt sem og aðrir borgarar í samfélginu brjóti ekki þetta samkomulag sem 

samfélagið er byggt á. Þegar spilling brýtur það samkomulag er traustið brotið í samfélaginu 

og grefur það undan þeim lykilatriðum sem myndar samfélag eins og jafnrétti og heiðarleiki. 

Ójöfnuður elur á vantrausti og grefur undan réttmæti stjórnvalda og ríkisins sjálfs (Van der 

Meer og Hakhverdian 2017, 85). Enn fremur ýtir spilling undir vantraust, skapar ójöfnuð og 

óstöðugt samfélag. Almenningur getur þó gripið inn í áður en svo langt er gengið. Með 

mótmælum og að ganga til kosninga getur almenningur haft áhrif. Almenningur gerir sitt besta 

í kosningum við að velja þá sem þeir treysta til þess að stýra landinu, heiðarlega og réttilega. 

Þær staðreyndir í máli Sigmundar sem styðja undir að hann hafi brotið traust eru nokkrar. 

Þúsundir manna mótmæltu á Austurvelli og heimtuðu afsögn hans, stjórnarandstaðan lýsti 

strax yfir vantrausti og hluti Framsóknarmanna vildi að Sigmundur myndi segja af sér (Bjarni 

Pétur Jónsson 2016a og 2016c, Guðmundur Pálsson 2016, Sunna Kristín Hilmarsdóttir 2016 og 

Þórður Snær Júlíuson 2017). Tveim dögum seinna sagði hann af sér sem forsætisráðherra og 

samstarfsmaður hans og varaformaður Framsóknarflokksins, Sigurður Ingi Jóhannsson tók við 

embættinu. Síðar sagði Sigmundur Davíð sig úr Framsóknarflokknum þar sem hann taldi sig 

ekki njóta stuðnings allra félaga hans og stofnaði Miðflokkinn í skyni þess að starfa með fólki 

sem studdi hann (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2017).  

Einnig taldi InDefence hópurinn að Sigmundur Davíð ætti að segja af sér. Sigmundur Davíð 

hafði unnið með InDefence hópnum gegn hryðjuverkalögum Breta og var hann sestur á þing 

þegar hópurinn fór fram vegna Icesave. Ólafur Elíasson talsmaður hópsins, gagnrýndi hvernig 

unnið hafi verið að uppgjöri gömlu bankanna og sagði að vandlega þyrfti að fara yfir 

kröfuhafaskrár til þess að ganga úr skugga um að enginn sem var að vinna að uppgjöri 

bankanna væri með kröfu á hendur þeim eins og Sigmundur Davíð, því það væru klárir 

hagsmunaárekstrar (Halla Ólafsdóttir og Guðmundur Pálsson 2016). Sigmundur virti þó ekki 

skoðanir almennings, þingmanna og flokksmanna sinna strax. Í fyrstu sagðist hann ekki íhuga 

að segja af sér og taldi sig njóta stuðning flokksins. Hann vildi fyrst bíða til næstu 

Alþingiskosninga því það væri sá tímapunktur sem þingmenn væru dæmdir fyrir vinnu sína og 

væri í raun uppgjör þeirra (Bjarni Pétur Jónsson 2016b).  

Í raun voru margir mismunandi hópar sem höfðu lagt traust sitt á Sigmund Davíð svekktir, 

vonsviknir og reiðir. Bankahrunið var og er enn ofarlega í huga fólks og reiðin sem fylgdi því 

ásamt vantrausti á ríkisstjórnina, stjórnmálamenn, fjármálakerfið og bankana. Athyglisvert er 
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að komið hafi upp sú staða eftir Hrunið og eftirmála þess, að forsætisráðherra landsins ætti 

hlut í aflandssjóði sem síðan átti kröfu í föllnu bankana. Þannig vinnubrögð og framkoma koma 

á óvart, sérstaklega í lýðræðisríki þar sem lagt er mikið traust á stjórnmálamenn til þess að 

vinna sína vinnu heiðarlega. Sigmundur orðar í raun manna bestur hversu mikilvægt það er að 

hafa gegnsæa og skilvirka stjórnsýslu og að allir menn í þessu land lúti sömu lögum. Það sé 

gert til þess að gæta jafnréttis allra borgara og mikilvægast af öllu er að samfélagið sé byggt á 

trausti. Í hinu víðfræga viðtali frá 11. mars 2016 en sem var ekki birt fyrr en 3. apríl sama ár 

segir Sigmundur Davíð eftirfarandi í tengslum við ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að heimila 

skattayfirvöldum að kaupa viðkvæm skattagögn og af hverju það væri mikilvægt. Áhugvert er 

að hlusta á viðtalið í ljósi trausts og heillinda. 

Það er mikilvægt að endurheimta traust í íslensku þjóðfélagi, gagnvart stjórnvöldum, 
auðvitað, til fjármálakerfisins og hvernig við högum málum okkar. Fólk missti trúna á 
mörgum stofnunum og auðvitað á stjórnmálum og bönkunum eftir hrunið. Og að treysta 
þýðingarmiklum stofnunum er afar mikilvægt og dýrmætt fyrir samfélagið. Við viljum sýna 
að við látum einskis ófreistað...Á Íslandi...leggjum við áherslu á að hver og einn borgi sinn 
skerf...litið er á samfélagið sem stórt verkefni sem hver og einn verður að taka þátt í 
(Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, viðtal tekið af SVT og Kastljósi, 11. mars 2016).1 

Það þykir sjálfsagt að forystumenn í stjórnmálum beri hagsmuni samfélagsins alls fyrir brjósti 

og samfélagið gengur að því sem vísu. Því er það áhugavert að stjórnmálamaður skuli tala með 

framangreindum hætti og boða hvernig borgarar eigi að haga sér þegar hann sjálfur er ekki 

tilbúinn að vera hluti af þeirri heild. Það er líkt og hann telji sig standa ofar samfélaginu og ofar 

lögum landsins og sýnir slík háttsemi fals eða tvöfeldni. Það sást þó á þessum tíma að fylgi 

Framsóknar hrundi eftir að upp komst um þetta mál. Í lok mars 2016 var flokkurinn með 

rúmlega 12% fylgi samkvæmt skoðunum Gallup á fylgi þingflokkanna. Tveim vikum seinna var 

fylgið komið niður í tæplega 7% prósent. Eftir afsögn Sigmundar náði flokkurinn að hluta til 

vopnum sínum sem bendir til að almenningur var óánægður með Sigmund Davíð en ekki 

flokkinn (Gallup Fylgi flokka). Dagana 4. og 5. apríl 2016 lögðu Markaðs- og miðlarannsóknir 

(MMR) fyrir könnum og mældist traust til Sigmundar Davíðs einungis 10% sem var sögulegt 

                                                      
1 It is important to rebuild trust in Icelandic society towards government, obviously, but also the financial system 
and our way of doing things. People lost faith in alot of instituitions and obviously in politics and banks with the 
crash. And having faith in important institutions is very important, very valuable for society. We want to shaw 
that we are leaving no stone unturned...In Iceland..we attach alot of importance to everybody paying his 
share...well society is seen as a big project that everybody needs to take part in. 
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lágmark. Ári áður sögðust tæp 18% bera traust til hans og þegar hann var nýkjörinn 2013 báru 

tæp 50% traust til hans (Markaðs- og miðlarannsóknir 2016). 

Kjörnir fulltrúar bera ábyrgð gagnvart kjósendum sínum og geta kjósendur dregið þá til 

ábyrgðar þegar þeim er misboðið. Sem er að hluta til það sem átti sér stað þegar Sigmundur 

sagði af sér. Eftir mótmæli almennings á Austurvelli og í fjölmiðlum ásamt þrýstingi frá þinginu 

og frá Framsóknarflokknum sagði Sigmundur af sér, hann naut ekki lengur trausts þeirra. Hefði 

að öllum líkindum verið annað mál hefði Sigmundur hundsað allar viðvörunarbjöllur. Það 

mætti þó halda í kjölfar alls þessa að Sigmundur hefði ekki átt afturkvæmt á þing. Þvert á móti 

og í anda kenningu Rothstein þá ná spilltir embættismenn aftur endurkjöri, það voru greinilega 

einhverjir eftir í landinu sem treystu honum. 

3.2 Panamaskjölin, efnahagsleg áhrif skattsvika og skattaskjóla 

Ekki er hægt að skilgreina þá uppljóstrun í kjölfar Panamaskjalanna og athafnir Sigmundar 

Davíðs sem spillingu út frá skilgreiningu Transparency International og fleiri. Þetta var ekki 

misbeiting á opinberu valdi í þágu einkahagsmuna. Hann nýtti sér ekki stjórnmálalega stöðu 

sína við stofnun sjóðsins og hann var ekki beint að fara með opinbert fé. Væri þó hægt að færa 

rök fyrir því þar sem félag Sigmundar, Wintris gerði kröfu í föllnu bankana og fékk nokkur 

hundruð milljónir í sinn hlut. Á þeim tímapunkti starfaði hann með hópi InDefene í Icesave 

málinu og var kominn í ráðherrastól þegar mál kröfuhafanna og gömlu bankanna var afgreitt. 

Þetta má frekar flokka sem hagsmunaárekstra og var hann því að spila tveim skjöldum, að 

berjast fyrir almenning og jafnframt sínum eigin hagsmunum. Sýnir þetta athæfi eindæma 

tvöfeldni og fals. Hann gaf ekki upp þessa hagsmunaárekstra þegar tími gafst til þess. Hvernig 

svo sem skilgreiningar og kenningar takast á við svona vandamál þá er hægt að segja eitt um 

stofnun aflandssjóða og skattsvik. Slíkt hefur slæm áhrif á efnahag ríkja og skapar 

fjárhagslegan ójöfnuð sem á endanum hefur slæm áhrif á samfélagið, bæði félagslega og 

efnahagslega. 

Skattsvik eru hverskonar refsiverð brot gegn skattalögum. Á það við um vanframtalnar 

tekjur, með rangri tilgreiningu skattstofna vegna vantaldra tekna eða offærðs frádráttar. 

Einnig á það við um rangfærslu á vörslu- og/eða innheimtuköttum. Afbrot af þessum toga 

einkennast af því að ekki verður vart við brotin og þau uppgötvast ekki við einfalt skattaeftirlit. 

Það þarf sértækari leiðir eins og að kaupa upplýsingar erlendis frá til að komast að slíkum 

brotum frá þeim tíma. Ein af þeim svikaleiðum sem má fara til þess að komast undan skatti er 
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að stofna sjóði erlendis þar sem þær eignir og tekjur eru ekki taldar fram. Þá mælast þær ekki 

með hefðbundnum þjóðhagsreikningaaðferðum og geta þær skapað tvöfalt hagkerfi 

(Fjármálaráðuneytið 2004, 8-9). Eignir sem skattskyldir aðilar hér á landi eiga erlendis og sem 

staðsettar eru í ríki sem ekki er búið að gera tvísköttunarsamning né upplýsingaskiptasamning 

við og eru ekki taldar fram hér á landi, teljast sem skattundanskot (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, e.d.). 

Frá stofnun félagsins Wintris árið 2007 leyndu Sigmundur Davíð og Anna Sigurlaug um 

tilvist félagsins. Það var kannski ekki miklu að leyna í byrjun þar sem Sigmundur Davíð var ekki 

orðin opinber persóna. En um leið og hann var kosinn á þing 2009 giltu um hann aðrar reglur 

og hann kom ekki hreint fram. Hann tilkynnti ekki um fyrirtækið í hagsmunaskráningu 

þingmanna og náði að selja sinn hlut fyrir 1 Bandaríkjadollara degi áður en sett voru lög um 

aflandsfélög. Samt sem áður skiluðu þau ekki inn CFC (e. Controlled Foreign Companies)  

skýrslu eins og þeim bar að gera samkvæmt þessum nýju lögum og þurftu að senda inn leiðrétt 

skattframtöl frá 2011 til 2015. Hjónin báðu um að auðlegðarskattur, útsvar og tekjuskattur 

yrði endurreiknaður til hækkunar á þessum árum. Reyndu þau að byggja þá kröfu á því að skila 

inn upplýsingum í íslenskum krónum þó innistaða sjóðsins væri í erlendri mynt. Með þessu 

reyndu þau að græða á bókfærðu gengistapi sem átti að nýtast sem uppsafnað ónotað tap. 

Féllst ríkisskattstjóri ekki á þetta (Úrskurður nr. 146/2017). Skattayfirvöld töldu að þessi gjöld 

hefðu verið vantalin og þurftu þau að borga viðbótarskatt vegna þess. Töldu þau Wintris rangt 

fram á skattframtali auk þess að þau streittust á móti beiðnum ríkisskattstjóra þegar hann 

óskaði eftir upplýsingum um Wintris (Jóhann Páll Jóhannson 2017).  

Þeim tókst að fela tilvist Wintris um langa tíð þar sem eignir Wintris voru taldar fram sem 

persónulegar eignir Önnu Sigurlaugar og því rang skattaðar (Úrskurður nr. 146/2017). Ekki 

hafði verið gerð CFC skýrsla og vissu Anna og Sigmundur að þau væru að sniðganga reglur. 

Greindi ríkisskattstjóri frá því að samkomulag hefði náðst við hjónin og þau myndu greiða þann 

skatt sem hafði ekki verið greiddur áður en að Wintris málið kom upp. Auðlegðaskattur var 

endurákvarðaður og hækkun var á stofni Önnu til tekjuskatts og útsvars. Þau greiddu 

endurákvörðunina en sættu sig ekki við að úrskurðað væri rangt að telja fram í íslenskum 

krónum og kærðu það til yfirskattanefndar. Yfirskattanefnd dæmdi Sigmundi Davíð og Önnu í 

hag og samþykkti það að þau mættu gera Wintris upp í íslenskum krónum og bókfæra 

gengistap vegna sveiflna gjaldmiðilsins. Síðan gátu þau notað það tap til að lækka 
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skattgreiðslur sínar á Íslandi. Með uppgjöri í íslenskum krónum gátu þau hagnast á gengistapi 

milli ára. Sigmundur hélt því lengi fram að konan sín hagnaðist ekkert á Wintris og geymdi 

fjármuni sína erlendis einungis til þess að losna undan öllum hagsmunaárekstrum á Íslandi. 

Hagnaðist Wintris á því að gera upp í íslenskri mynt því með var bókfært gengistap sem nýttist 

sem skattaleg tap og kom í ljós að sú fullyrðing stenst ekki, heldur hagnaðist Wintris með 

þessum aðgerðum (Úrskurður nr. 146/2017). 

Skattaundanskot sem þessi sem hafa gífurleg áhrif á efnahag ríkis og sveitafélaga. 

Frumvarp til lagabreytinga verður lagt fram nú í vor byggt á vinnu starfshópa frá árinu 2015 - 

2017. Þar er lagt til að innleiða skýrar reglur og aukið eftirlit með skattrannsóknum. Ef vel tekst 

til að herða reglur um skattskil má áætla að hagnaðurinn verði 1 milljarður króna frá árinu 

2020 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið 2019, 62). Efnahagslegur ávinningur ríkis af 

skattaeftirliti getur því verið gífurlegur. 

3.3 Panamaskjölin, álit almennings og  sameiginlegar aðgerðir 

Fyrir nokkur hundruð árum gat konungurinn í Danmörku tekið það uppá sitt einsdæmi að 

útrýma spillingu í landinu, hann vildi gera ríkið skilvirkara og stjórnsýsluna gegnsæa. Til þess 

að það yrði varð almenningur að treysta því að hann og ríkisstjórn hans færi vel með 

skattpeningana og konungur þurfti að geta treyst því að þegnar hans stingdu ekki undan skatti 

og að hans sendimenn tækju ekki skerf af því sem átti að renna í ríkissjóð. Núna er enginn 

konungur sem segir til um hvernig ríkinu er stjórnað. Almenningur ræður því hverjir stjórna og 

sitja þingmenn í sinni valdastöðu í þágu almennings. Í spilltu samfélagi er almenningur líklegur 

til þess að taka þátt í spillingunni, þó þeim finnist hún siðferðislega röng. Í óspilltu samfélagi 

er almenningur því líklegri til þess að taka ekki þátt í spillingu og jafnvel berjast gegn henni.  

Það hvort Íslendingar líti á land sitt sem spillt eða óspillt getur skipt máli. Til dæmis er 

Svíþjóð talið eitt óspilltasta land í heimi en samt sem áður telja Svíar að þar sé meiri spilling en 

rannsóknir sýna (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016a, 3). Flestir 

Íslendingar fylgjast með fréttum þar sem það eru ekki margir fjölmiðlar hér á landi er umfjöllun 

nokkuð einsleit (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016a, 8-9). Á Íslandi, 

sem telst með óspilltari ríkjum í heiminum, taldi 67% almennings að spilling væri frekar algeng 

meðal stjórnmálamanna og 62% töldu hana mjög algenga og einnig meðal opinberra 

starfsmanna. Töldu 51-72% aðspurðra að hlutdrægni og svindl vera algengt en aðeins 7-19% 
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höfðu í raun persónulega reynslu af slíku. 51% töldu mútur vera algengar en aðeins 7% höfðu 

reynslu af því (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016a, 12). 

Þó Ísland sé meðal óspilltari ríkjum í heiminum telja Íslendingar að meiri spilling eigi sér 

stað en það sem kemur fram í mælingum. Ástæður fyrir þessu eru ýmsar en ekki er það þó 

vegna óánægjunnar sem þjóðin bar gagnvart stjórnkerfinu og fjármálakerfinu eftir hrunið. 

Þrátt fyrir miklar óeirðir og mótmæli studdu Íslendingar enn við þingið, lögregluna, dómkerfið 

og fleiri opinberar stofnanir (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson 2018, 215). Þetta 

viðhorf Íslendinga gæti átt sér lengri sögu. Ísland er fámennt land og hefur nálægðin milli 

stjórnmálamanna og kjósenda því ávallt verið mikil. Íslendingar eru í raun frekar einsleit þjóð 

og eins og nefnt var við lesum eiginlega öll sömu fréttirnar sem síðan hefur áhrif á hvernig við 

upplifum spillingu. Það eru engir stórtækir minnihlutahópar, hvort sem það á við um trú, 

þjóðerni, tungumál og fleira. Þó hefur fjölgað í hópi innflytjenda síðastliðin ár og hefur það 

mest megnis haft áhrif á menningarlega einsleitni þjóðarinnar. Bæði er Ísland það land þar 

sem ríkir mest kynjajafnrétti í heiminum og hér er einnig mesti jöfnuðurinn þegar kemur að 

tekjum fólks (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016b, 220-221).  

Rothstein heldur því fram að skilgreiningin á spillingu byggi á grunni þess hvar viðmið og 

gildi hvers samfélags liggja. Íslendingar líkt og íbúar á hinum Norðurlöndunum gera þær kröfur 

til stjórnmálamanna að þeir upphefji sig ekki ofar almenningi og hagi sér líkt og þeir væru hluti 

af lýðnum, hagi sér hlutlaust og komi jafnt fram við alla (Frisk-Jensen 2018, 183). Lykilatriði hér 

í þessari tilviksathugun er óhlutdrægni. Sigmundur braut gildi um óhlutdrægni í því skyni að 

hagnast persónulega. Hann kom ekki jafnt fram við borgara og sjálfan sig. Honum fannst eitt 

gilda fyrir sig og annað fyrir borgara. Samkvæmt Rothstein felst í spillingu að opinber 

embættismaður brýtur gegn gildum um óhlutdrægni í því skyni að hagnast persónulega 

(Rothstein 2011, 230).  

Sigmundur Davíð boðaði jafnrétti og heilindi en gerði hið gagnstæða. Hann braut gegn 

þeim gildum sem íslenskt samfélag krefst af forsætisráðherra sínum en það er að bera ábyrgð 

á hagsmunum ríkisins og almennings fyrst og fremst. Hann braut þessi gildi einnig gagnvart 

Alþingi og sínum eigin flokki. Hann boðaði að það fjármagn sem kröfuhafar fengu úr föllnu 

bönkunum ætti heima hér á landi til þess að það nýttist íslenska efnahagskerfinu, en það átti 

samt ekki við hans eigin fjármuni. Sigmundur kom beint að þeirri vinnu sem fólst í losun 

fjármálahaftanna og sliti búa föllnu bankanna. Hann sat í ráðherranefnd um efnahagsmál og 
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sat í ríkisstjórn sem forsætisráðherra þegar það átti sér stað. Hann kom sér þó undan þeirri 

vinnu sem sá um slit búana nema því sem nauðsynlegt væri og þess vegna giltu ekki sérstakar 

innherjareglur fjármála- og efanhagsráðuneytisins um hann. Þær giltu hinsvegar um Bjarna 

Benediktsson sem var fjármálaráðherra á þeim tíma, þær gilda um alla sem komu að vinnunni, 

þar sem þeir gerðu verksamninga við fjármála- og efnahagsráðuneytið (Þórður Snær Júlíuson 

2016). 

Þar sem Íslendingar eru tiltölulega einsleitur hópur má ætla að viðmið þeirra og gildi séu 

svipuð. Því hljóta kröfur þeirra gagnvart kjörnum embættismönnum að vera svipaðar. 

Kjósendur búast við því að kjörnir embættismenn muni sinna starfi sínu heiðarlega og 

samkvæmt fyrirfram gefnum loforðum. Í myndbandi sem gert var fyrir kosningarnar 2009 lofar 

Sigmundur Davíð því að Framsóknarflokkurinn muni vinna að því að koma Íslandi úr 

efnahagsþrengingum og predikar að það verði að byggja samfélag sem tryggi velferð allra 

(Sigmundur Davíð óskar eftir þínum stuðningi 2009). Í viðtali sem Kastljós tók við Sigmund 

Davíð fyrir kosingarnar árið 2013 segir Sigmundur að það verði að losa um kröfur kröfuhafana 

í föllnu bönkunum, sem nema um 300 milljörðum íslenskra króna, og að þessir fjármunir verði 

að eiga heima í landinu. Einnig telur hann að það sé réttilegt að kröfuhafarnir borgi skatta þar 

sem þessir aðilar bjuggu til aðstæðurnar eftir hrun sem leiddu til þess að skuldir heimilanna í 

landinu hækkuðu til muna (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, viðtal tekið af Kastljósi 10. apríl 

2013).  

Ein möguleg leið til þess að sporna við því að þvílík atvik eigi sér stað aftur í íslensku 

samfélagi er í höndum almennings og þeirra kjörnu fulltrúa sem hann velur sér. Ef bæði 

almenningur og kjörnir fulltrúa gera sér grein fyrir sameiginlegum hagsmunum heildarinnar og 

vinna saman að því markmiði að berjast gegn skattsvikum og öðrum tegundum spillingar 

hagnast samfélagið í heild sinni. Borgararnir þurfa að gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt 

það er að allir borgi sinn skerf í velferðarsamfélagi til þess að gæta jafnræðis og geri sér grein 

fyrir hversu mikill ávinningur hlýst af því að berjast gegn skattsvikum. Ekki eru það einungis 

fjárhagslegur ávinningur af auknu skattaeftirliti og auknum skattrannsóknum heldur er það 

einnig mikill félagslegur ávinningur. Aukið jafnræði almennings, jafnari samkeppnisstaða 

fyrirtækja, jafnaðaráhrif aukast og það verður meira réttlæti í þjóðfélaginu 

(Fjármálaráðuneytið 2004, 42). Einu raunverulegu áhrifin sem almenningur hefur á kjörna 

embættismenn er með kosningum.  Auðvitað gera mótmæli sitt en stjórnvöld geta ekki alltaf 
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látið undan kröfum almennings á miðju kjörtímabili. Þess vegna er mikilvægt að báðir hópar 

standi saman og geri sér grein fyrir að það er í hag allra að berjast gegn skattsvikum og láta 

þau ekki viðgangast þegar komist er upp um þau. 
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4 Niðurstöður

Spilling hefur lengið verið umdeilt efni og mun líklega halda því áfram. Aðstæður í stjórnmálum  

munu halda áfram að vera flóknar og enn fleiri fræðimenn munu reyna að kljást við efnið og 

reyna að útskýra það frá sínum sjónarhóli. Sama erfiði er að greina eitt ákveðið tilvik, 

sérstaklega þegar svo stutt er liðið frá því. Sé mál Panamaskjalanna og Sigmundar Davíðs borið 

saman við hinar ýmsu kenningar og skilgreiningar á spillingu má svara titlinum á ritgerðinni að 

hluta til játandi. Eins erfitt og það er að skilgreina spillingu er erfitt að dæma atvik sem 

spillingu. Má þó með sanni segja að atvikið hafi opnað nýja sýn fyrir almenningi og hvernig það 

horfir á stjórnmál á Íslandi með tilliti til spillingar. Hinar hefðbundnu skilgreiningar og 

kenningar um spillingu eiga ef til vill ekki fullkomlega um þetta atvik en eru þó hlutar úr þessum 

skilgreiningum og kenningum sem eiga við. Enda eru hugtökin margræð. 

Hvort upplýsingar þær sem birtust almenningi í Panamaskjölunum hafi grafið undan 

trausti almennings til stjórnmála er atriði sem hægt er að svara játandi og neitandi. Ef til vill 

gróf það undan trausti almennings til annars almennings. Sá hluti almennings sem mætti á 

Austurvöll og mótmælti, vildi Sigmund burt úr stjórnmálum gerði sitt besta til þess að hann 

fengi ekki valdastöðu aftur. Tókst honum þó að komast aftur á þing með Miðflokknum en 

spurning er hvort hann nái álíka valdastöðu aftur. Hægt er að sjá úr niðurstöðu könnunnar 

MMR að traust til Sigmundar Davíðs sjálfs hríðféll en ekki til annarra stjórnmálamanna. Það 

getur þýtt að almenningur treysti ef til vill stjórnmálum og öðrum stjórnmálamönnum en ekki 

Sigmundi sjálfum. Samt sem áður náði hann stofna nýjan flokk og fá nægilegt fylgi til þess að 

komast aftur inn á þing. Ef til vill er það gallinn við lýðræði, fólkið velur, sama hversu upplýst 

eða óupplýst það er. Samt sem áður grefur þetta endilega ekki undir trausti almennings við 

lýðræðið sjálf. Til dæmis eftir bankahrunið 2008 ríkti mikil óánægja meðal almennings 

gagnvart þinginu, stjórnmálamönnum og bönkunum og kröfur um breytingar voru háværar, 

samt sem áður treysti almenningur enn á lýðræðið og kerfið (Eva Heiða Önnudóttir og Ólafur 

Harðarson 2011, 420-423). 

Almenningur treystir því að kerfið og aðrir borgarar sjái til þess að spilltir einstaklingar geti 

ekki setið á löggjafarþingi landsins. Erfitt er samt sem áður að gefa sláandi niðurstöðu um þetta 

atriði án þess að leggja fyrir spurningakannanir um nákvæmlega þetta málefni. Svarar þó það 

ekki spurningunni hvort að birting Panamaskjalanna hafi haft áhrif á kröfur til 

stjórnmálamanna. Þau ef til vill afhjúpuðu nýtt hugarfar kjósenda og að þeir þyrftu að vera 
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með annarskonar kröfur í huga til stjórnmálamanna en áður. Fyrr hefðu kjósendur getað kosið 

út frá hugmyndafræði hvers flokks eða stjórnmálamanns en eftir birtingu Panamaskjalanna 

þurfa kjósendur einnig að hafa heillindi þeirra sem í framboði eru í huga. 

Einnig er erfitt að segja með fullkominni vissu að um misbeitingu valds hafi verið að ræða. 

Eins og nefnt var fyrr þá voru ýmsir hagsmunaárekstar sem hægt væri að túlka sem misbeitingu 

valds þar sem svo virtist sem Sigmundur hafi haft ýmsar upplýsingar sem hafi hjálpað honum 

til þess að komast hjá því að upp um hann kæmist. Í fyrsta lagi losar hann sig við sinn hlut í 

Wintris degi áður en sett er löggjöf um CFC skýrslur. Í öðru lagi leynir hann tilvist Wintris og 

skráir það ekki í hagsmunaskráningu þingmanna. Í þriðja lagi situr hann bæði í Indefence 

hópnum og í ráðherranefnd efnahagsmála þegar verið var að taka á málum kröfuhafa í föllnu 

bankanna þegar hann var sjálfur kröfuhafi. Hvort sem að tengsl Sigmundar Davíðs við Wintris 

hafi verið hagsmunaárekstur eða ekki þá tilkynnti hann ekki um tengsls sín við fyrirtækið í 

hagsmunaskráningu þingmanna og hélt þessum samböndum leyndum, jafnvel neitaði þeim í 

viðtalinu víðfræga. Með því að sitja í hópi ráðmanna og óháðra í vinnu sem tók á málum 

kröfuhafanna hefði engan grunað að hann sæti beggja megin borðsins þar sem ætlast var til 

af honum að hafa sagt til um þessi tengsl. Hefði hann gert það á þeim tíma hefði honum 

líklegast verið vísað út þessum hópum og hefði ekkert fengið að koma að málinu eins og hann 

klárlega vildi. Hann vildi vera bjargvættur heimilanna í landinu en græða fjárhagslega á því á 

sama tíma. 

Það er þó hægt að halda því fram að hann hafi brotið kröfu um traust og heillindi sem 

Íslendingar krefjast af stjórnmálamönnum sínum. Það sem Sigmundur gerði er erfitt að dæma 

um nema settar verði nákvæmari siðreglur um starfsemi stjórnmálamanna. Hvort að það hafi 

verið siðferðislega rangt af Sigmundi að eiga hlut í aflandssjóði og gera kröfu í föllnu bankana 

er erfitt að segja til um. Það sem hægt er að segja er að meiri hluti almennings var virkilega 

ósáttur. Er það einmitt ein hlið þessa máls sem mætti rannsaka frekar. Siðferði og heillindi 

stjórnmálamanna. Siðareglur Alþingismanna voru samþykktar á Alþingi 16. Mars 2016 

(Þingsályktun nr. 23/145). Ef til vill bera að skoða frekar þætti málsins til þess að komast að 

ákveðnari niðurstöðu. 
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5 Lokaorð 

Eins og kom fram í inngangi var markmið ritgerðarinnar að kanna hvort að birting 

Panamaskjalanna hafi haft áhrif á kröfur til stjórnmálamanna. Í ritgerðinni var sagt frá sögu 

spillingar á Norðurlöndunum til þess að setja atvikið í sögulegt og menningarlegt samhengi. 

Því næst var farið yfir hinar ýmsu skilgreiningar spillingar, meðal annars mælikvarða 

Transparency International og hinna ýmsu fræðimanna. Að lokum áður en tilvikið var kynnt 

var farið yfir nokkrar kenningar um spillingu sem var síðan beitt í tilviksathugun. 

Megin niðurstaða, ef hægt er að hafa slíka í svona máli, er sú að Sigmundur braut traust 

ýmissa hópa. Það er ekki refsiverð hegðun en má segja að dómur hans hafi verið 

formannsmissirinn og tap forsætisráðherrastólsins. Einnig tapaði hann trausti og 

trúverðugleika margra landsmanna, innan stjórnmála og utan. Hvað varðar skattaundanskot 

er það hlið málsins sem ekki er hægt að dæma um fyllilega í þessari ritgerð. Heilt lögfræðinga 

teymi þyrfti að standa á bakvið slíka rannsókn. Þar sem gjörðir Sigmundar Davíðs og konu hans 

eiga sér mikið stað fyrir ýmissar lagabreytingar hvað varðar skattalöggjöf og siðareglur 

Alþingismanna er ef til vill ekki hægt að draga ályktun að hann hafi brotið af sér. Þetta gefur 

hinsvegar fordæmi um hvernig stjórnmálamaður skuli ekki haga sér og hafa verið gerðar og 

eru enn í vinnslu aðgerðir til þess að sporna við að eins mál komi upp.  

Til þess að forðast frekari glundroða í stjórnmálum Íslands í framtíðinni þarf líklega frekara 

eftirlit sem nær einnig yfir opinberar persónur eins og ráðherra og Alþingismenn. Siðreglur 

þurfa að vera skýrar og viðurlög við broti á þeim einnig skýrar. Varðandi skattaundanskot þá 

er eftirlit með því orðið meira en var, sérstaklega eftir hrun og hlaðast upp mál hjá 

skattrannsóknarstjóra. Eins og nefnt var í ritgerðinni þá er mikilvægt fyrir ríkið að allir lúti jafnt 

undir lögum og hagi sér í samræmi við samfélagið. Það gengur ekki upp ef ráðamenn telji sig 

ofar setta en samfélagið. Má telja að viðhorf spillingar hér á landi hafi breyst að því leyti að 

gerðar eru meiri kröfur til þess að hvort sem það eru stjórnmálamenn, viðskiptamenn eða 

tónlistarfólk, hagi sér í samræmi við heildina. 

Siðareglur koma ekki í veg fyrir spillingu en það gefur bæði þingmönnum skýrari fyrirmæli 

um hvernig sé í lagi að haga sér. Einnig gefur það almenningi forsendur fyrir því hvernig 

stjórnmálamenn eigi að haga sér og ef þeim þyki einhver fara út fyrir þessar reglur er 

auðveldara að draga þann aðila til ábyrgðar. Hægt væri því að hafa í þessum siðareglum þær 

kröfur sem gerðar eru til stjórnmálamanna mjög skýrar. Vinna stýrishópsins sem verður lagt 
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fram sem frumvarp á Alþingi nú í vor um skýrar reglur og aukið eftirlit með skattrannsóknum, 

sýndi að forvarnir gegn spillingu þingmanna, dómara og saksóknara væri gífurlega mikilvægar 

(Dómsmálaráðuneytið e.d. a og b). Vinna þessa stýrihóps byggði á fyrirmælum frá GRECO 

(Group of States against Corruption/Group d´États Contre la Corruption) sem mælti með að 

alþingismenn þrói með sér siðareglur og vakin sé athygli meðal þingmanna um þá staðla sem 

búist er við að þeir starfi eftir (GRECO 2017, 3). 

Þar sem þessar siðareglur voru setta 2016, væri hægt að þróa þær frekar til þess að gera 

kröfur til stjórnmálamanna skýrari og í takt við kröfu hvers tíma. Þar sem heillindi og jafnrétti 

eru grunnstoðirnar þarf að byggja á þær eftir nýjum atkvikum og uppákomum í íslenskum 

stjórnmálum til þess að forðast frekari vandræði í framtíðinni. Einnig mætti rannsaka hvort 

siðareglur hafi yfirhöfuð þau skilvirku áhrif sem þau eiga að gera og hvernig megi auka 

skilvirkni þeirra til þess að sporna við því að frekari spilling eigi sér stað. 
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