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Um meint samhengi persónukjörs og spillingar

Í umræðu um 39. gr. í stjórnarskrárfrumvarpinu er því iðulega haldið fram að rannsóknir sýni að hætta 
geti verið á meiri spillingu með auknu vægi persónukjörs. Þetta hefur endurspeglast í erindum til 
þingnefndarinnar, nefndarálitum og umræðum á Alþingi og hefur þá hver eftir öðrum.

Eru þetta einhlítar niðurstöður og traustar rannsóknir? Að mati undirritaðs er svarið nei. Þvert á móti 
benda vandaðar rannsóknir fremur til þess að þar sem er persónukjör sé spilling minni en ella, þvert á 
fullyrðingar hér innan lands.

Chang og Golden

Í fræðimannaumræðunni er einkum vísað í grein eftir stjórnmálafræðingana Eric C.C. Chang og 
Miriam A. Golden með heitinu „Electoral Systems, District Magnitude and Corruption“ til sönnunar 
fullyrðingunni um samhengi persónukjörs (sjá
https://www.msu.edu/~echang/Research/Chang Golden 2007BJPS.pdf).

Í samantekt Chang og Golden segir í lauslegri þýðingu: „Fyrri rannsóknir hafa bent tilþess að þar 
sem kosið er hlutfallskosningu með röðuðum listum virðist spilling meiri en þar sem listarnir eru 
óraðaðir og þingmenn valdir a f  listum með persónukjöri. Við sýnum hins vegar fram á að svo er ekki 
e f  jafnframt er tekið tillit til stærðar kjördæma.“

Athyglisvert er að hér er sagt berum orðum að fyrri rannsóknir hafi bent til þess saman fari spilling og 
raðaðir listar, þ.e.a.s. þar sem persónukjör er ekki viðhaft. Þetta er öndvert við það sem fullyrt hefur 
verið hérlendis. En þá Chang og Golden fýsir að komast að hinu gagnstæða. Til þess beita þeir 
tölfræði á safn rúmlega fjörtíu meintra lýðræðisríkja og flokka þau síðan eftir fyrrgreindum 
kosningaauðkennum. Mælikvarðinn á spillingu sem þeir nota er frá samtökunum Transparency 
International. Hann er ekki einskorðaður við spillingu í stjórnmálum einum heldur líka og ekki síður í 
viðskiptalífinu, en skárri alþjóðlegan mælikvarða finna þeir ekki.

Tölfræðin í greininni er bágborin enda eru örfá tilfelli í hveijum hópi umræddra ríkja þegar búið er að 
skipta þeim eftir stigi persónukjörs og flokka síðan eftir kjördæmastærð.

Í fyrstu er niðurstaðan sú að spilling sé að vísu minni -  ekki meiri -  þar sem kosið er persónukjöri en í 
hinum ríkjunum þar sem framboðslistar eru raðaðir eða lokaðir, enda sé meðalstærð kjördæma 50 sæti 
eða fleiri. Svo stór kjördæmi eru óvíða og t.d. ekki hér á Íslandi. Þá grípa fræðimennirnir til þess 
vinsæla ráðs að segja að nokkur lönd í gagnasafninu séu jaðartilvik (,,outliers“). Fjórum ríkjum er því 
sleppt og þá segjast þeir fá þá niðurstöðu að persónukjör og spilling tengist óheillaböndum svo lengi 
sem kjördæmastærð er yfir 15 sætum að meðaltali. En því miður fyrir fræðingana er þessu öfugt farið 
ef kjördæmin eru að meðaltali minni. Við hér ættum því að sleppa fyrir horn ef taka á mark á 
niðurstöðunni! Hér eru að meðaltali með 10,5 sæti í hverju kjördæmi í núverandi kjördæmaskipan.

https://www.msu.edu/~echang/Research/Chang_Golden_2007BJPS.pdf


Persson og Tabellini

Sænski hagfræðinginn Torsten Persson og ítalskur kollegi hans Guido Tabellini hafa gert mun 
vandaðri greiningu á fyrirbærinu spilling og persónukjör en fyrrgreindir Cheng og Golden. Þetta 
kemur fram í bók þeirra The Economic Effects o f Constitutions (MIT-Press, 2005; sjá líka 
http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/Persson%26Tabellini2003.pdf )
Hagfræðingarnir hafa fleiri ríki undir með því að bæta m.a. við ríkjum þar sem tíðkast 
einmenningskjör, sem eru ekki síst hin engilsaxnesku. Þá gera þeir greinarmun á ríkjunum eftir 
lýðræðislegum þroska en þeir fyrrnefndu gera það ekki í sama mæli.

Persson og Tabellini komast að þeirri meginniðurstöðu að þar sem kjósendur velja einstaklinga sé 
spilling minni en þar sem merkt er við lokaða flokkslista. Þeir tala meira að segja um fimmtungi minni 
spillingu þar sem allir þingmenn eru valdir persónukjöri í samburð við hinar öfgarnar, allir valdir af 
lokuðum listum. Um leið sé spilling minni ef kjördæmi eru fremur stór en lítil, en þá er látið liggja á 
milli hluta hvort listar séu raðaðir (lokaðir) eða óraðaðir (opnir); sjá kafla 7.2.1. Þessi seinni niðurstaða 
virðist í fyrstu sýn vera í mótsögn við niðurstöðu fyrrnefndu greinarinnar en er ekki endilega svo.
Engu að síður sýnir þetta ósamræmi hvaða hættur geta falist í því að beita vafasamri tölfræði á 
viðfangsefni af þessu tagi.

Athyglisvert er að það fyrirkomulag persónuvals og kjördæmaskipunar sem þeir Persson og Tabellini 
telja líklegast til varnar gegn spillingu er fyllilega í samræmi við ákvæði stjórnarskrárfrumvarpsins. 
Gildir þá einu hvort frv. er óbreytt eða með þeirri breytingu á 39. gr. sem meiri hluti stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar leggur til. Í báðum gerðum frv. er mælt fyrir um persónukjör -  sem er þó á vissan hátt 
valkvætt samkvæmt breytingartillögunni. Jafnframt er löggjafanum heimilað að ákveða stærð 
kjördæma, þar með talið að hafa þau sæmilega stór.

Niðurstaða

Hér hafa tvær fræðigreinar um hugsanleg tengsl spillingar og persónukjörs verið reifaðar. Annarri 
hefur verið hampað af gagnrýnendum fyrirliggjandi frumvarps um nýja stjórnarskrá. Sú fræðigrein 
verður þó að teljast aðferðafræðilega afar vafasöm. En sé greinin engu að síðar tekin alvarlega getur 
hún engan veginn talist sönnun þeirrar fullyrðingar að persónukjör bjóði upp á spillingu. Niðurstaðan 
er öndverð: Að það sé minni spilling þar sem saman fer persónukjör heldur en þar sem listar eru 
raðaðir og lítt breytanlegir, a.m.k. svo lengi sem kjördæmi eru skaplegrar stærðar.

Hin greinin er tölfræðilega mun ítarlegri og um leið vandaðri. Í henni segir fortakslaust að minna 
virðist vera um spillingu þar sem kjósendur velja persónur fremur en flokkslista.

Að mati undirritaðs er greining af þessu tagi engu að síður hæpin þar sem verið er að bera saman 
aðstæður í óskyldum og fjarlægum menningarheimum og síðan reynt að draga af þeim ályktanir 
hingað heim. Nær væri að spyrja hvort spilling sé meiri í Finnlandi, þar sem er algert persónukjör, en á 
öðrum Norðurlöndum. Eða hvort spilling hefur aukist í Danmörku og Svíþjóð þar sem persónukjör 
hefur verið viðhaft í sívaxandi mæli. Ellegar hvort spilling sé meiri í þeim löndum Þýskalands þar sem 
kosið er til landsþinga með virku persónukjöri en í hinum þar sem svo er ekki. Og að lokum hvort 
spilling hafi vaxið á Íslandi við upptöku prófkjöra. Hæpið er að svör fáist þar sem allt önnur atvik 
kunna samtímis að leiða til meiri eða minni spillingar í stjórnmálum. Á þeim vanda er tekið í öðrum 
ákvæðum stjórnarskrárfrumvarpsins -  en það er önnur saga.
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