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Sammendrag 

Forfatter:  Maren Vigerust Graff 

Tittel: Sakkyndighet i straffesaker: Hvordan vurderer strafferettsjurister 

arbeid med sakkyndige psykologer versus sakkyndige psykiatere? 

Hovedveileder: Psykologspesialist, ph.d. Pål Grøndahl ved Kompetansesenteret for 

sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, OUS, Helseregion Sør-Øst 

Biveileder:   Professor Annika Maria D. Melinder ved Psykologisk institutt i Oslo 

 

Problemstilling: Hvordan opplever strafferettsjurister arbeid med sakkyndig psykolog versus 

arbeid med sakkyndig psykiater? Hvordan forklarer de eventuelle opplevde forskjeller 

mellom de to yrkesgruppene? 

Bakgrunn for oppgaven: Når retten ønsker å belyse et tema de ønsker økt kunnskap om, kan 

de oppnevne sakkyndige. I denne oppgaven er det rollen til de rettspsykiatrisk sakkyndige 

som skal belyses. I straffesaker vil de to sakkyndiges oppgave typisk være å vurdere 

tilregnelighet, samt risiko for nye straffbare handlinger. Selv om de sakkyndige kun har en 

rådgivende rolle, vil de ofte kunne ha stor påvirkning i kraft av sin ekspertrolle. Både 

psykologspesialister og psykiatere kan være sakkyndige i straffesaker. Fortsatt oppnevnes det 

flest psykiatere i slike saker, og vanlig praksis er at det alltid skal være en psykiater av de to 

sakkyndige. I de senere år har likevel antall psykologer som oppnevnes i slike saker økt 

betraktelig.  

Metode: Det ble gjennomført et semistrukturert intervju med ni strafferettsjurister. Temaet 

var deres opplevelse av sakkyndige psykologer og psykiatere i straffesaker. Intervjuene ble 

analysert ved hjelp av kvalitativ metode og tematisk analyse. 

Resultater: Analysen resulterte i fire hovedtemaer: Lite erfaringer med psykologer som 

rettspsykiatrisk sakkyndige, den viktige legekompetansen, den faglig selvsikre psykiateren og 

psykologen som nyttig tilleggsressurs.  

Konklusjon: Studien konkluderer med varierende opplevelser av psykologer som 

rettspsykiatrisk sakkyndige. Likevel var noen opplevelser delt av flere informanter. 

Legekompetansen ble opplevd som nyttig, og i mange tilfeller essensiell for å besvare 

mandatet. Spesielt i saker med problematikk i grenseland mellom fysisk og psykisk helse. 
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Psykiaterne ble ansett som tydelige og selvsikre, og med god kompetanse. Psykologer ble sett 

på som en som kan gi nyttig tilleggskompetanse i en del tilfeller. Spesielt ved behov for 

evneutredning, men også i saker hvor tematikk som omsorg, relasjoner og tilknytning kunne 

belyse saken ytterligere. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Introduksjon 

Sakkyndige oppnevnes av retten fordi de har ekspertkunnskap retten trenger i sine 

vurderinger. Dette kan handle om mange ulike forhold, alt fra våtromsekspertise til 

materialtetthet i bilkonstruksjoner. Sakkyndige som oppnevnes for å vurdere tilregnelighet 

hos en siktet eller tiltalt kalles rettspsykiatrisk sakkyndige. Både psykologspesialister og 

psykiatere kan virke som rettspsykiatrisk sakkyndige. I Norge eksisterer det ingen spesialitet i 

rettspsykiatri, men begge yrkesgrupper kan ta kurs i rettsmedisinsk sakkyndighet. 

Rettspsykiatri har tradisjonelt vært psykiaternes domene. Psykiaterne har stått og står 

fremdeles sentralt i vurdering av tilregnelighet.    

Bruken av psykologer som rettspsykiatriske sakkyndige har mange ganger vært oppe til 

diskusjon i Norge. I kjølevannet av 22. Juli-rettssaken mot Anders Behring Breivik uttalte 

Anne Kari Torgalsbøen (2012) seg om hvordan hun opplevde det svært urovekkende at 

rettsvesenet kun rekrutterte psykiatere under 22. juli-rettssaken. Dette mente Torgalsbøen 

skjedde på tross av ønsker fra flere om en bredere vurdering av observandens utilregnelighet. 

Hun har lurt på om dette skyldes at rettssystemet anser psykiaterne som best egnet i 

straffesaker.  

Innlegget fra Anne Kari Torgalsbøen førte til debatt, og aktor i saken mot Breivik, Inga Bejer 

Engh (2012) svarte at Torgalsbøens innlegg inneholdt flere faktafeil. Slik hun så det hadde 

ikke påtalemyndigheten noen motstand mot psykologer. At psykologer ikke ble oppnevnt i 

den aktuelle saken, skyldes ifølge Bejer Engh at de aktuelle psykologene hadde uttalt seg i 

media, og dermed ble uaktuelle for oppgaven. 

Av debatten som fulgte ble ulike perspektiver trukket fram. Cato Grønnerød (2012) spurte hva 

psykologer kan bidra med som er noe annet enn det psykiaterne allerede anvender. Han var 

bekymret for at psykologer forventes å bidra med mer av det han mener psykiaterne allerede 

bruker for mye av, nemlig klinisk skjønn. Samtidig fremhevet han psykologenes utdannelse 

som er grundig når det kommer til vurderingsmetodikk og psykometrisk teori og teknikker. 

Grøndahl (2012) poengterte at psykologer i Norge har en unik posisjon og i motsetning til 

andre land har ikke psykiaterne monopolstilling på oppgavene som sakkyndige i strafferetten. 
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Rasmussen, Melle & Rygnestad (2012) beskylder avslutningsvis i sin artikkel Torgalsbøen for 

å drive en unødvendig profesjonskamp med en utdatert problemstilling, og for å grave ut 

gamle skyttergraver. 

Med utgangspunkt i denne debatten og spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med 

den, ønsket jeg å finne ut om strafferettsjurister har en formening om forskjeller dersom den 

rettspsykiatrisk sakkyndige er en psykolog eller en psykiater. 

1.1.1 Avgrensning av tema 

For at oppgaven ikke skal bli for omfattende, er det gjort to avgrensninger. 

Den første avgrensningen er å fokusere på sakkyndighet i straffesaker. Sakkyndige kan 

arbeide i både straffesaker og sivile saker. Sivile- og strafferettssaker er forskjellige, og det 

kreves ulik kunnskap av sakkyndige i de ulike sakene. Debatten jeg innledningsvis tok 

utgangspunkt i er også mer relevant innenfor strafferetten. Det blir dermed naturlig å skille 

mellom sivile- og straffesaker i en slik oppgave.  

Den andre avgrensningen er å omtale ulike typer strafferettsjurister i en kategori. Det er store 

forskjeller i arbeidsoppgaver mellom en dommer, en aktor og en forsvarer, selv om de alle har 

oppgaver i de samme straffesakene. I denne oppgaven vil det ikke være mulig å se på 

forskjeller i oppfatninger mellom ulike strafferettsjurister. 

1.1.2 Problemstilling og mål 

Problemstillingen formaliseres i disse forskningsspørsmålene:  

Hvordan opplever strafferettsjurister arbeid med psykologer og psykiatere som 

rettspsykiatrisk sakkyndige?  

Hvordan forklarer de eventuelle opplevde forskjeller mellom de to yrkesgruppene?  

Hensikten med oppgaven blir dermed å få et bilde av hvordan jurister som arbeider med 

straffesaker opplever psykologer og psykiatere som rettspsykiatriske sakkyndige, og om de 

opplever forskjeller mellom dem i deres yrkesutøvelse. Dette kan bidra til mer kunnskap 

innen rettspsykiatrien, som er et fagfelt innen psykologien som fremdeles strever med å finne 

sin plass og utøvelse. Det er ikke vanskelig å si seg enig i at samarbeid mellom ulike 
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profesjoner som opptrer i retten er viktig, og for å få til dette kan det være nyttig informasjon 

å vite hvordan de ulike deltakerne vurderer og oppfatter hverandre.  

1.1.3 Videre disposisjon 

Videre i første kapittel presenteres fagfeltet rettspsykiatri. I del 2 presenteres metodevalg og 

fremgangsmåte for den kvalitative tematiske analysen, i del 3 presenteres og diskuteres 

resultater og analyse og i del 4 avsluttes oppgaven. 

1.2 Rettspsykiatri 

For å kunne forstå informantenes meninger, må vi ha en forståelse av de sakkyndiges rolle og 

funksjon, hvilken kontekst de arbeider i og hvilket lovverk de forholder seg til. Oppgaven 

starter derfor med en kort gjennomgang av det norske domstolsystemet, straffesaker, 

rettspsykiatrisk arbeid og relevante paragrafer i straffe- og straffeprosessloven. Deretter følger 

en oppsummering av teori og forskning som sammenligner psykologer og psykiatere. 

1.2.1 Domstolsystemet i Norge 

De alminnelige domstolene i Norge er tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 

Tingrettene er domstolen i første instans. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner, og i 

Norge i dag finnes det i alt 66 tingretter (inkl. Oslo byfogdembete). I Norge er det seks 

lagmannsretter, og hver av dem dekker hvert sitt geografiske område (lagdømme). I 

lagmannsretten behandles anker fra tingretten. Dommen i lagmannsretten vil være endelig i 

de fleste saker, men kan ankes til Høyesterett ved spesielle forhold 

(Domstoladministrasjonen, 2006), hvor det er helles sjelden at vitner eller sakkyndige opptrer. 

Lagmannsrettens avgjørelse over skyldspørsmålet kan ikke ankes. Høyesterett tar stilling til 

straffeutmålingen og hvordan saksbehandlingen er gjennomført. Avgjørelsene i Høyesterett er 

endelige og de kan ikke ankes (Domstoladministrasjonen, 2006).  

1.2.2 Straffesaker 

Alle rettssaker ledes av en uavhengig fagdommer. Aktor representerer påtalemyndigheten i en 

sak. I mindre alvorlige saker er aktor en politijurist, mens aktor i mer alvorlige saker (dvs. 

straffesaker hvor strafferammen er over seks år) er en statsadvokat (Rosenqvist & Rasmussen, 
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2004, s. 28). I rettssaken er det aktor som må føre bevis for at en person er skyldig for at 

vedkommende skal kunne dømmes. Tiltalte er den som er siktet for å ha begått et lovbrudd. 

Forsvarer bistår tiltalte og skal ivareta tiltaltes interesser i saken og ivareta tiltaltes 

rettssikkerhet. Den tiltalte kan selv velge forsvarer (Domstoladministrasjonen, 2006).  

Avgjørelsen i en straffesak deles i to. Retten tar først stilling til skyldspørsmålet, og om den 

tiltalte er strafferettslig tilregnelig (strl. § 20). Hvis tiltalte blir funnet skyldig skal retten ta 

stilling til straffeutmålingen. Her kommer vedtaket om straffenedsettelse inn (strl. § 80 f) g) 

h) inn). De sakkyndiges uttalelser kan få stor betydning for skyldspørsmålet og 

straffeutmålingen. 

1.2.3 Rettspsykiatrisk sakkyndige 

Oppnevnelse av rettspsykiatriske sakkyndige 

Sakkyndige kan enten oppnevnes av retten (rettsoppnevnt) eller av en av partene i saken 

(partsoppnevnt). I straffesaker er det mest vanlig at de sakkyndige er rettsoppnevnt og dermed 

ikke knyttet opp mot noen av partene i saken. Oppnevningen av sakkyndige i straffesaker 

reguleres av straffeprosessloven. Straffeprosessloven § 139 sier:  

”Det oppnevnes én sakkyndig, med mindre retten finner at saken krever to eller flere 

sakkyndige. Retten kan oppnevne nye sakkyndige ved siden av den eller de først 

oppnevnte, når den finner det påkrevet.” 

I rettspsykiatriske utredninger er det vanlig at retten oppnevner to sakkyndige (NOU 2001:12, 

s. 62; NOU 2014:10, s. 28). Begrunnelsen for dette er at fagfeltet bygger på de sakkyndiges 

observasjoner og skjønn, og to uavhengige sakkyndige blir dermed et kvalitetstiltak (NOU 

2014:10, s. 28). Loven stiller ingen formelle krav til den sakkyndiges kvalifikasjoner, men 

bygger på en forutsetning om at de som oppnevnes, er kompetente innen sine fagfelt (NOU 

2014:10, s. 203). Samtidig har riksadvokaten i brev av 1. mars 2007 til statsadvokatene og 

politimestrene uttalt at minst én av de sakkyndige bør være psykiater. I samme brev fremgår 

at dersom en siktet kan være psykisk utviklingshemmet, bør én av de sakkyndige være 

psykologspesialist (NOU 2014:10, s. 219). Det er med andre ord ingen formelle krav om at 

minst én av de to sakkyndige er psykiater, men anbefalt praksis er slik.  
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I en epost-utveksling med førstekonsulent Halina Pawlak i Den rettsmedisinske kommisjon 

(DRK) får jeg oversendt oversikten over antall psykologer som har tatt på seg sakkyndig-

oppdrag i 2015, og hvor mange saker de har tatt (personlig kommunikasjon, 3. februar, 2017). 

Denne oversikten viser at psykologer var involvert i 177 erklæringer. Da er både primær- og 

tilleggserklæringer inkludert. Det totale antall erklæringer i 2015 var 664 (DRK, 2015) Det 

betyr at psykologer var oppnevnt og involvert i mindre enn en tredjedel av de rettspsykiatriske 

erklæringene.  

Rettspsykiatriske undersøkelser 

Den sakkyndiges arbeid er å svare på mandatet de får overlevert, jf. straffeprosessloven §. 

142a. Et standardmandat vil i straffesaker som regel handle om å vurdere om observanden er 

strafferettslig tilregnelig. I mange tilfeller blir også de sakkyndige bedt om å vurdere risiko 

for nye straffbare forhold.  

Hvordan den rettspsykiatriske undersøkelsen skal gjennomføres, er opp til den sakkyndige 

selv. Det er ingen standard for slike undersøkelser, selv om det har vært etterlyst. Eksperter på 

tvers av ulike faggrupper har tidligere gått sammen og laget en 10-punktsplan for å forbedre 

norsk rettspsykiatri (Grøndahl, Grønnerød, Stridbeck, Værøy & Brauer, 2012). Det første 

punktet handler om et ønske om mer standardisert utredning med mer bruk av standardiserte 

utrednings- og testverktøy. I Norge er det tradisjon for å gjennomføre den rettspsykiatriske 

undersøkelsen ved kliniske samtaler med observanden. De sakkyndige står fritt til å bruke 

standardiserte verktøy og tester, men bruken varierer (Erkmen, B. 2015; Grøndahl, 2005).  

Rettspsykiatriske erklæringer 

Den rettspsykiatriske undersøkelsen oppsummeres i en rettspsykiatrisk erklæring som avgis 

domstolen. Erklæringen skal også sendes til DRK, som reguleres av Straffeprosessloven §§ 

146 og 147. § 147 sier blant annet at DRK skal gjennomgå alle innkomne 

sakkyndighetserklæringer som en kvalitetssikring. Formålet er også at samme typer saker skal 

vurderes på likt grunnlag. Det er også et mål i seg selv å unngå battle of experts som er 

vanligere i anglosaksiske land (NOU 2001:12, s. 176). Battle of experts er et begrep for når 

begge parter i en sak oppnevner hver sin sakkyndig (partsoppnevnte sakkyndige) (Melinder, 

2014, s. 104).) og hvor det er en risiko for at disse argumenterer mot hverandre i retten uten at 

retten blir mer opplyst av det. Dette kan svekke rettssikkerheten, da det ofte kan være den 
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med best evne til å argumentere som vinner frem, uavhengig av om dette er sannheten eller 

ikke (Silver, Cirincione & Steadman, 1994).   

DRK kan sette erklæringene i fem faste kategorier: 1) Ingen vesentlige mangler, 2) ingen 

vesentlige mangler, men kommentarer, 3) vesentlige mangler, ber ikke om tilleggserklæring, 

4) vesentlige mangler, ber om tilleggserklæring og 5) vesentlige mangler, ber om nye 

sakkyndig (DRK, 2012). Det viser seg imidlertid at kommisjonen sjelden har bemerkninger til 

erklæringene som leveres. I sin årsrapport fra 2015 sier DRK at 68 % av erklæringene som 

ble behandlet av psykiatrisk gruppe det året, havnet i kategori 1. Det er opp til domstolen om 

de vil forholde seg til DRKs kommentarer. Retten har uansett det siste ordet. Likevel har de 

rettsmedisinske sakkyndige ved sin utredning og konklusjon stor og noen ganger avgjørende 

innvirkning på utfallet (NOU 2014:10, s. 21). I tillegg til den skriftlige erklæringen gir også 

sakkyndige ofte en muntlig forklaring i retten, og blir avhørt etter de regler som gjelder for 

vitner (straffeprosessloven § 144).  

1.2.4 Lovverket 

Allerede siden Frostatingsloven og Gulatingsloven (år 950-960) har Norge hatt bestemmelser 

som sier at en tiltalt er utilregnelig ved store psykiske avvik (Rosenqvist & Rasmussen, 2004, 

s. 55). Så langt tilbake som vi kan finne rettskilder her i Norge, har det eksistert holdninger 

om at sinnsyke ikke skal straffes (Høyer & Dalgard, 2002, s. 80). I straffeloven fra 1842 ble 

det for første gang presentert regler for hvilke tilstander som kunne føre til vedtak om 

utilregnelighet (Moe, 2008).  

Gjeldende straffelov ble kunngjort i 2005, men først iverksatt i 2015. For at en person skal 

kunne straffes etter norsk lov, må personen ha vært tilregnelig i handlingsøyeblikket. De som 

dømmes utilregnelige antas å ha en begrenset evne til å vurdere om en handling er rett eller 

gal (Grøndahl & Stridbeck, 2015). Det er straffeloven § 20 som regulerer tilregnelighet: 

For å kunne straffes må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet. 

Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er a) under 15 år, 

b) psykotisk, c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller d) har sterke 

bevissthetsforstyrrelser. Bevissthetsforstyrrelser som er en følge av selvforskyldt rus 

fritar ikke for straff. 
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Vilkår for å dømme utilregnelighet 

Det er to hovedprinsipper når det kommer til vurdering av utilregnelighet, det medisinske og 

det psykologiske. Mens det medisinske prinsipp beskriver hvilke tilstander som utelukker 

tilregnelighet, sier det psykologiske prinsipp at tilstanden må ha betydning for lovbruddet. 

Dagens norske straffelov baserer seg på det medisinske prinsipp (NOU 2014:10, s. 47), men 

dette er stadig oppe til debatt (Grøndahl et al. 2012). 

En utfordring for sakkyndige i straffesaker er at betydningene av de begreper som brukes er 

definert av jurister. De rettspsykiatriske begrepene, er ikke nødvendigvis synonyme med de 

diagnostiske definisjonene (Rasmussen, 2008).  

Psykose i rettslig forstand kan defineres som en manglende evne til realistisk vurdering av sitt 

forhold til omverdenen (NOU 2014:10, s. 47). Begrepet psykotisk ble tatt inn i lovverket i 

1997, da straffeloven som erstattet ”sinnssyk” med ”psykotisk” kom. I forarbeidet til disse 

lovene ble det presisert at straffrihet bare inntrer når psykosen viser seg ved tydelige 

symptomer (NOU 2014:10, s. 21). Det presiseres at psykosebegrepet i rettslig forstand 

handler om symptomtunge psykoser, og at personen skal være aktivt psykotisk (NOU 

1990:5). Det er med andre ord krav om at den tiltalte er psykotisk på tidspunktet for 

handlingen (jf. det medisinske prinsipp). Psykoselidelser hvor symptomene under 

handlingstidspunktet er fraværende, gir dermed ikke grunnlag for straffrihet.  

Utviklingshemming beskriver en avvikende fungering som har oppstått i utviklingsperioden 

før fylte 18 år, og som virker inn på mange livsområder (Søndenaa, 2015). Avviket er knyttet 

til en rekke forhold, og diagnosen stiller krav om at dette skal omfatte både intelligens og 

tilpasning (ICD-10; Luckasson et al. 2002). De som har en intelligenskvotient på 55 og lavere 

anses som psykisk utviklingshemmet i høy grad og skal ifølge straffelov § 20b anses som 

utilregnelige og ikke straffes. Lovverket opererer med andre ord med grenser for psykisk 

utviklingshemmet i høy grad som avviker noe fra grensene satt i ICD-10.  

Bevissthetsforstyrrelse er et vanskelig begrep, både å forstå og å utrede (Hartvig, Rosenqvist 

& Stang, 2003). Uttrykket ”bevissthetsforstyrrelse” innebærer at man ikke er bevisst tilstede 

og dermed heller ikke kan foreta selvstendige og rasjonelle vurderinger. Gjerningspersonen 

har handlet uten å oppfatte omgivelsene (NOU 2014:10, s. 21). Ifølge straffeloven § 20, kan 

den som har en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for den påklagede handlingen, anses som 

utilregnelig. Det er imidlertid ønsket fra flere hold å fjerne begrepet bevissthetsforstyrrelse fra 
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lovverket (Grøndahl et al., 2012; Rosenqvist, Hartvig & Stang, 2004), da begrepet er uklart og 

heller ikke mye brukt. 

Straffenedsettelse 

Straffeloven § 80 f) g) h) regulerer straffenedsettelse, som trer i kraft som en konsekvens av 

redusert skyldevne. Hvis den tiltalte har alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne 

til realistisk vurdere sitt forhold til omverdenen, er lettere psykisk utviklingshemmet eller har 

en mindre sterk bevissthetsforstyrrelse, åpner det for redusert straffenivå eller alternative 

straffereaksjoner.  

Gjentagelsesrisiko 

Risikovurdering er viktig i rettspsykiatrien, fordi høy gjentagelsesrisiko vil kunne ha 

implikasjoner for straffeutmålingen. I noen tilfeller anses ikke fengselsstraff som tilstrekkelig 

for å verne andres liv, helse eller frihet, og vilkår for å idømme forvaring (strl. § 40) kan tre i 

kraft. Dersom tiltalte blir funnet utilregnelig, men risikoen for gjentagelse vurderes som høy, 

kan vedkommende dømmes til tvungent psykisk helsevern (strl. § 62) eller til tvungen omsorg 

for psykisk utviklingshemmede (strl. § 63). Viktigste årsak til tvungent psykisk helsevern og 

tvungen omsorg er samfunnsvern (Jacobsen, 2004). I følge straffeloven § 65 vil både tvungent 

psykisk helsevern etter § 62 og tvungen omsorg etter § 63 opphøre dersom vilkåret om 

gjentagelsesfare ikke lenger oppfylles.  

1.3 Sakkyndig psykiater eller psykologspesialist? 

Allerede på begynnelsen av 1900-tallet utspilte det seg en debatt i Europa om hvorvidt 

psykologer skulle inkluderes i sakkyndighetsarbeidet (Wolffram, 2015). Det ble argumentert 

for at psykologer hadde nyttig kunnskap å bidra med i retten: spesielt kunnskap om 

oppmerksomhet, hukommelse og persepsjon (Weiner & Otto, 2013). Etter hvert som 

psykologer begynte å bli oppnevnt som sakkyndige, ble det stilt en rekke spørsmål rundt 

psykologenes manglende medisinske kompetanse (Schulman, 1967). 

Psykologer har i stadig større grad blitt brukt i rettssystemet, både i Norge (Rasmussen, 2008) 

og internasjonalt (Ferguson & Ogloff, 2011). I Norge ble spesielt en forskrift fra 1988 viktig 

(Forskrift om rettsmedisinsk sakkyndige, 04.03.1988 nr. 187). Her sto det beskrevet at også 
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psykologer kunne anses som faste rettsmedisinske sakkyndige. I Norge i dag kan 

psykologspesialister ta utdannelse innen rettspsykiatri og de er medlemmer i DRK på lik linje 

med psykiatere. I kommisjonen sitter det per d.d. 3 psykologer blant kommisjonens 11 

medlemmer (DRK, 2015). På de siste spesialistkursene i rettspsykiatri har det vært omtrent 

like mange psykologer som psykiatere, og på oversikten over mulige rettspsykiatriske 

sakkyndige i 2012 var det 42 % psykologer (Rasmussen, Melle & Rygnestad, 2012). Likevel 

viste DRK sin oversikt at psykologer brukes i mindre enn én tredjedel av rapportene. Dette 

skyldes at psykiatere oftere oppnevnes som rettspsykiatrisk sakkyndige, noe som virker 

naturlig med tanke på gjeldende anbefaling om minst én psykiater. Samtidig har forskning 

vist at det ikke bare er slike anbefalinger som påvirker hvem som oppnevnes som 

rettspsykiatrisk sakkyndige. Gianvanni & Sharman (2016) så på hvordan oppnevnelsen av 

rettspsykiatrisk sakkyndige gjøres. 91,9 % sier at de tar hensyn til tidligere rapporter og 80,6 

% sier at de ser på tidligere erfaringer fra retten. Det kan tyde på at retten har lett for å spørre 

erfarne sakkyndige flere ganger. 

Med henvisning til problemstillingen er det interessant å se på hvilken forskning som allerede 

er gjort på forskjeller mellom psykologer og psykiatere. Det finnes relativt lite forskning på 

forskjeller mellom psykologer og psykiatere som rettspsykiatriske sakkyndige. En forklaring 

på dette kan være at problemstillingen ofte er uinteressant, da psykologer i mange land ikke 

kan oppnevnes som rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker. Likevel er følgende en 

oppsummering av tilgjengelig forskning på dette.  

En preferanse for psykiatere som rettspsykiatrisk sakkyndige i strafferettssaker har blitt 

avdekket i internasjonale studier. Da Redding, Floyd & Hawk (2001) spurte 131 

strafferettsjurister foretrakk hele 68 % psykiatere som rettspsykiatrisk sakkyndige. Nest etter 

psykiatere var psykologer foretrukket gruppe, deretter andre klinikere. En studie fra 

Storbritannia har vist at strafferettsjurister vurderer psykiatrisk ekspertise som mer nyttig enn 

klinisk psykologisk ekspertise (Leslie, Young, Valentine & Gudjonsson, 2007). 

Strafferettsadvokatene oppga også psykologisk kunnskap som vagere enn psykiatrisk 

kunnskap, til tross for at psykologene brukte flere psykometriske tester (strukturerte metoder). 

De vurderte også at psykologer og psykiatere jobbet med ganske ulike ting. Psykologer ble 

antatt å jobbe med blant annet IQ og personlighet, mens psykiatere ble antatt å jobbe mer 

eksklusivt med alvorlig psykopatologi, som for eksempel schizofreni.  
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Også en norsk studie med 157 strafferettsjurister viser at disse ønsker psykiatere som 

sakkyndige når de får spørsmål om hvilken yrkesgruppe de foretrekker (Grønnerød, Grøndahl 

& Stridbeck, 2013). Resultatene av studien sier at de fleste strafferettsjuristene har begrenset 

erfaring med sakkyndige, men det generelle inntrykket er at de er fornøyde med de 

sakkyndiges arbeid. 30 % sier de opplever at psykologer og psykiatere vurderer 

utilregnelighet forskjellig. Samtidig sier i snitt 44 % at de ikke har erfaring nok til å kunne 

sammenligne disse to gruppene. Tallene er noe varierende hos dommere, aktorer og 

forsvarere, men tendensene er de samme. Av de som sier de har opplevd forskjeller, sier et 

stort flertall (nærmere 60 %) at de foretrekker psykiatere som sakkyndige. De resterende 40 % 

sier de ikke har noen preferanse. Kun 2 % av forsvarsadvokatene foretrekker en psykolog i 

slike vurderinger. Av dommere og aktorer er det ingen som foretrekker en psykolog i slike 

saker. I vurderinger av gjentagelsesrisiko er bildet omtrent det samme, men med et unntak: 14 

% av forsvarsadvokatene sier de foretrekker psykologer for slike vurderinger. Årsaker som 

ble trukket frem som grunner til å foretrekke psykiatere fremfor psykologer var først og 

fremst profesjonelle ferdigheter (43 % og 38 % for henholdsvis tilregnelighet og 

gjentagelsesrisiko), deretter lengre erfaring, tydeligere språk, klarere konklusjoner og 

erklæringer i tråd med mandatet.  

Når strafferettsjuristene så tydelig viser preferanse for den ene yrkesgruppen, er det 

interessant å se om det er forskjeller i arbeidets kvalitet. En undersøkelse så på hvorvidt 

konklusjonen i de sakkyndige erklæringene stemte overens med rettens utfall. Dersom den 

sakkyndiges vurdering av tilregnelighet ble tatt til følge av retten, ble erklæringens 

konklusjon vurdert som sann. Det kan selvfølgelig stilles spørsmål ved om rettens utfall kan 

vurderes som en fasit på denne måten. Ved nærmere analyse fant forskerne gjennomgående 

høy overenstemmelse mellom erklæringenes konklusjon og rettens utfall. De sakkyndige 

klassifiserte 90 % av de tilregnelige korrekt, og 95 % av de utilregnelige korrekt. Både 

psykologene og psykiaterne hadde høy overensstemmelse (Rogers, Wasyliw & Cavanaugh, 

1984), og skilte seg ikke signifikant fra hverandre. 

Det er også gjort noen undersøkelser som handler om vurderinger av de sakkyndige 

psykologene og psykiaternes arbeid. En undersøkelse av kvaliteten på det sakkyndige arbeidet 

hos psykologer versus psykiatere ble allerede gjort i 1983 (Petrella & Poythress). Rapportene 

ble vurdert og rangert blindt. Resultatene viste at psykologer oftere søkte flere kilder, og de 

produserte en større mengde kliniske notater. Forskerne her antok at mer gjennomarbeidet 
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klinisk evaluering ville reflekteres i mer omfattende mengder notater, og anså dermed at 

sakkyndige psykologer gjorde et grundigere arbeid. Når rapportene ble vurdert, ble 

psykologenes rapporter vurdert bedre av juristene på to kriterier. Her var vurderingen 

statistisk signifikant. De så også at parallelt med at psykologer oftere enn psykiatere, søkte 

kilder utenfra for tilleggsinformasjon (0.88 mot 0.58 konsultasjoner i snitt per sak), søkte 

psykiatere oftere profesjonell konsultasjon under arbeidet. Ved nærmere undersøkelse, viste 

dette seg å være nesten utelukkende rekvirering av psykologer for psykologisk testing.  

252 jurister i Sør Afrika ble spurt om deres erfaring med sakkyndige psykologer i 

straffesaker. De fant at juristene opplever at psykologenes arbeid ikke står i stil med de 

forventninger de har til yrkesgruppen. Det største spriket mellom forventning og erfaring, har 

juristene til psykologenes spesialiserte psykologiske kunnskap. Forskjellen mellom 

forventninger og erfaringer er signifikante på alle variabler. Dersom det er juristers erfaring 

med arbeid med sakkyndige psykologer, er dette uheldig. Man kan bare spekulere i årsak, 

men forfatterne selv trekker frem en hypotese om at juristene har for høye forventninger til et 

fagfelt som kanskje er vagere enn de skulle ønske, og at det juristene vurderer som generell 

kunnskap egentlig er den spesialiserte (Allan & Louw, 2001). 

Et relevant spørsmål er om psykologer og psykiatere vurderer utilregnelighet forskjellig. 

Warren, Murrie, Chauhan, Dietz og Morris (2003) samlet inn 5175 rettspsykiatriske 

erklæringer som vurderte tilregnelighet over en tiårsperiode. Analysene av dataene fokuserte 

på om prosessen og utfallet på evalueringene var avhengig av om det var en psykolog eller en 

psykiater som var sakkyndig. De fant små forskjeller mellom gruppene. Ved nærmere 

undersøkelse fant de at forskjellene ikke virket å være relatert til profesjon, men heller til grad 

av erfaring. De så at mindre erfarne sakkyndige oftere fant utilregnelighet, uavhengig av 

profesjon. Likheter i vurdering av utilregnelighet er også funnet i Norge (Grøndahl, 

Grønnerød & Sexton, 2009). Tre variabler i manipulerte kasusvignetter ble vurdert: 

utilregnelighet, gjentagelsesrisiko og behov for behandling. Lekfolk ble sammenlignet med de 

sakkyndige, og sakkyndige psykiatere og psykologer ble sammenlignet. Lekfolk fant oftere 

utilregnelighet i kasusvignettene, og de vurderte høyere gjentagelsesrisiko og større behov for 

behandling. Alle forskjellene her var signifikante. Psykologer og psykiatere var like i 

vurderingene av utilregnelighet. Psykologer vurderte noe høyere gjentagelsesrisiko og behov 

for behandling, men forskjellene på disse variablene var ikke signifikante. 
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Eldre studier har funnet forskjeller mellom sakkyndige psykologer og psykiatere i 

arbeidsmetoder. Mens psykiatere først og fremst benytter seg av kliniske intervjuer, har 

arbeidsmetodene vist seg mer varierte for psykologene. Psykologene i utvalget varierte 

mellom intervjuer, observasjoner, innsamling av tilleggsinformasjon og bruk av tester 

(Beckman, Annis & Gustafson, 1989; Petrella & Poythress, 1983). Spesielt gjelder forskjellen 

bruk av tester. Borum & Grisso (1995) så på 96 erklæringer som vurderte utilregnelighet gjort 

av 53 psykologer og 43 psykiatere. De fant at 68 % av psykologene rapporterte at de brukte 

tester ofte eller alltid, mens 32 % sa at de sjelden eller aldri brukte det. Bare 42 % av 

psykiaterne rapporterte at de alltid eller ofte brukte psykologiske tester. Studien viste at 

psykologer oftere enn psykiatere brukte verktøy for personlighetstesting, og at denne 

forskjellen var signifikant. Psykologene og psykiaterne vurderte likevel tester å være like 

viktige. Heilbrun & Collins (1995) fant at testing ble mest brukt i sykehusbaserte rapporter, 

men mente dette heller skyldtes at de rapportene fra sykehus oftere ble gjort av psykologer. 

Borum & Grisso (1995) avslutter sin artikkel med å poengtere at det kanskje ikke er så rart 

psykologer rapporterer om oftere bruk av psykologisk testing. De mener psykologer er mer 

test-orienterte og er blitt det gjennom trening og utdannelse.  
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2 METODE 

Metode betyr veien til målet (Kvale & Brinkmann, 2010), og sier noe om hvilken 

fremgangsmåte som er valgt for å samle, analysere og strukturere en studie.  

2.1 Kvalitativ metodikk 

På bakgrunn av problemstillingen er det valgt en kvalitativ metodikk, da en slik tilnærming 

gir mulighet for å skaffe dybdekunnskap om bakgrunnen for tanker, følelser og atferd, og det 

gis mulighet til å forstå subjektive forhold som i utgangspunktet er vanskelig å kvantifisere. 

Kvalitativ forskning er også kalt fortolkende forskning. Dette beskriver i stor grad formålet 

med forskningen og hvordan forskeren jobber (Magnusson & Maracek, 2015). Mens 

kvantitative metoder søker å redusere et fenomen til numeriske verdier, for at det så skal 

kunne utføres statistiske analyser, søker ofte kvalitativ metode etter enkeltpersoners 

opplevelser og forståelsesrammer (Smith, 2008). Målet med et kvalitativt forskningsintervju 

er gjerne beskrivelse og fortolkning av temaer i intervjusubjektets livsverden, mens målet i 

kvantitative metoder er å teste ut en hypotese (Kvale & Brinkmann, 2010). I dette kapittelet 

blir fremgangsmåte for rekruttering og intervju av informanter presentert. Det samme blir 

analyseprosessen. 

2.2 Forforståelse 

Forskerens motivasjon for prosjektet og forskerens teoretiske utgangspunkt vil alltid kunne 

påvirke hele forskningsprosessen. Det er ikke lenger vanlig å snakke om forskeren påvirker 

forskningsprosessen, men hvordan (Malterud, 2011, s. 37). Refleksivitet handler om 

forskerens evne til å se betydningen av egen rolle og egen forforståelse, både i intervjuene og 

i analysen (Finlay, 2002). Det er derfor viktig at forskeren setter spørsmålstegn ved egne 

fremgangsmåter og konklusjoner, og leter etter konfrontasjoner med egne forestillinger og 

posisjoner (Malterud, 2011, s. 18). Til tross for bevissthet rundt egen forforståelse vil 

resultatene i en studie alltid føre med seg ladet gjengivelse og fortolkninger (Avis, 2005).  

Å være tydelig på eget utgangspunkt vil kunne øke kvaliteten på studien (Elliott, Fischer & 

Rennie, 1999). Det er viktig å gjenkjenne og erkjenne sine hypoteser, slik at egne 
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forventninger ikke overskygger dataene som samles inn. Av den grunn vil det være relevant å 

fortelle om mitt utgangspunkt for denne undersøkelsen.  

2.2.1 Utgangspunkt 

Rettspsykiatri er et felt jeg hadde lite kjennskap til på forhånd, og et fagområde som nærmest 

har vært fraværende på profesjonsstudiet i psykologi i Oslo. Dette kan ha vært en fordel i 

intervjusituasjonen, da det var vanskelig å forutse hvilken informasjon som skulle komme. 

Derfor kan det tenkes at det var lettere å være åpen og nysgjerrig uansett hvilke svar som ble 

gitt. Samtidig er bakgrunnen for denne undersøkelsen en norsk studie som konkluderer med at 

strafferettsjurister foretrekker psykiatere som rettspsykiatrisk sakkyndige (Grønnerød et al. 

2013). Selv om min undersøkelse ikke handlet om hvem de foretrakk, men heller om 

opplevde forskjeller, er det vanskelig å se bort fra at denne antakelsen kan ha preget 

intervjuene. Det var jeg imidlertid klar over på forhånd, og det ble forsøkt å ikke la dette 

prege intervjuene.  

Jeg utdanner meg til å bli psykolog, som er en av yrkesgruppene informantene vurderte opp 

mot psykiatere. Noen ganger opplevde jeg å være direkte uenig i standpunktene juristene ga 

uttrykk for. Jeg ser i ettertid at jeg lettere ba om utdyping og forklaring der jeg var skeptisk 

eller kanskje til og med uenig. Dette kan være en svakhet ved studien, til tross for bevissthet 

rundt ”partiskhet” både før og underveis i intervjuene. Dette sier noe om hvor vanskelig det er 

å skulle legge sin egen forforståelse helt bort (Gadamer, 1999).  

2.3 Prosedyre 

2.3.1 Rekruttering og informanter 

Intervjukandidatene ble rekruttert per e-mail, hvor det ble informert om studien og lagt ved 

samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen ligger vedlagt (vedlegg A). 

Informantene er valgt på bakgrunn av et ønske om å få best mulig svar på problemstillingen. 

Det kalles strategisk utvalg (Malterud, 2011, s. 56). Et strategisk utvalg handler om å søke 

kilder som kan komme med relevante bidrag til problemstillingen. Malterud (2011, s. 61) 

presiserer at det viktigste i kvalitativ forskning ikke er å ha et bestemt antall informanter, men 

å ha et riktig utvalg. Utvalget i denne undersøkelsen består av ni strafferettsjurister med mye 
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erfaring på området: to dommere, to aktorer og fem forsvarere. Strafferettsjuristene er av 

begge kjønn, de arbeider på forskjellige steder i ulike deler av landet.  

2.3.2 Intervjuer og intervjuguide 

I forkant av intervjuene ble det laget en intervjuguide for å ha en overordnet struktur i 

intervjuene. Spørsmålene ble utarbeidet på bakgrunn av problemstillingen. Malterud (2011, s. 

129) skriver at en intervjuguide er intervjuerens huskeliste, og det er ikke nødvendig å følge 

den slavisk. Målet er at den skal gi rom for nye spørsmål og vinklinger fra informantene 

Intervjuguiden besto av fem åpne spørsmål om deres erfaring med sakkyndige generelt, og 

om opplevde forskjeller mellom sakkyndige psykologer og psykiatere.. Intervjuguiden ligger 

vedlagt (vedlegg B).  

Intervjuene varte mellom 35 og 75 minutter. De ble i hovedsak gjennomført på informantenes 

arbeidsplass, resten over telefon. Intervjuene ble tatt opp på diktafon, noe informantene 

samtykket til. 

Det er benyttet et semistrukturert intervju, som er den vanligste formen for kvalitative 

intervjuer. Semistrukturerte intervjuer forutsetter en intervjuguide, men spørsmålsstilling, 

rekkefølge og tematisering kan varieres (Malterud, 2011, s. 129). De semistrukturerte 

intervjuene skal verken være for lukkede eller for åpne. I et lukket intervju kan det bli lite rom 

for informantene til å komme med spontant innhold. Dette kan stenge for ny innsikt. Samtidig 

kan et intervju bli for åpent, da er risikoen å ikke få ønsket informasjon. Det blir derfor viktig 

å holde seg til temaet og problemstillingen. Løsningen på dette ble åpne spørsmål. Samtidig 

som de ga føringer for samtaletema, ga de også rom for forskjellige svar og ulike måter å 

besvare spørsmålene på (Malterud, 2011, s. 130).   

De første intervjuene ble relativt samtalepreget, noe som skyldes en del spørsmål utenfor 

intervjuguiden. Erfaringen fra disse intervjuene var at det kom mye interessant, men samtidig 

mye informasjon og eksempler som var litt på siden av problemstillingen. Etter noen 

intervjuer ble det derfor strammet noe opp. Dette var gunstig, da svarene ble spisset mer rundt 

spørsmålene i problemstillingen.  

2.3.3 Transkribering 
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Før analysen kunne begynne, måtte lydmaterialet fra intervjuene omgjøres til tekst. Ifølge 

Malterud (2011, s. 75) kan aldri en transkribert tekst erstatte råmaterialet, fordi noe mening 

alltid vil gå tapt i en slik omgjøring. På samme måte kan mening gå tapt eller forvrenges 

dersom den som transkriberer ikke selv var tilstede under intervjuet. Derfor har jeg 

transkribert alle intervjuene selv. Under transkriberingen ble intervjuene anonymisert, slik at 

detaljer som kan føre til gjenkjennelse ble utelatt.  

I samtale blir språket mer oppstykket, med mye bruk av fyllord. Dette er vanlig, men kan se 

rart ut som skrevet tekst. Derfor skal den som transkriberer være forsiktig med å skrive så 

ordrett at informanten latterliggjøres. I første omgang er materialet transkribert så tett opp mot 

det muntlige språket som mulig. Sitatene som presenteres i oppgaven er transkribert mer opp 

mot skriftspråket (Magnusson & Maracek, 2015). Dette gjør også teksten mer leservennlig.  

2.4 Tematisk analyse 

Dataene i studien er analysert ved hjelp av tematisk analyse. Dette er en metode for å 

identifisere, analysere og rapportere mønstre (temaer) innen dataene (Braun & Clarke, 2006). 

Tematisk analyse er en mye brukt kvalitativ metodikk, men det er likevel ikke nødvendigvis 

en klar enighet om hva tematisk analyse er og hvordan man skal gjennomføre den (Attride-

Stirling, 2001). Fordelen er fleksibiliteten og den teoretiske friheten som ligger i rammene 

som ikke er fullt ut fastlagte. Analysemetoden kan potensielt gi en rik redegjørelse for data. 

Ulempen er det samme fraværet av klare retningslinjer og dermed også beskrivelser av 

hvordan analysen skal gjennomføres (Braun & Clarke, 2006). Derfor er det viktig å beskrive 

den analytiske fremgangsmåten når man bruker tematisk analyse.  

I denne studien er det tatt utgangspunkt i tematisk analyse slik Braun og Clarke (2006) 

beskriver den. De beskriver seks faser for den tematiske analysen, som har fungert veiledende 

for analyseprosessen. I det følgende presenteres de seks fasene. 

Fase 1: Bli kjent med data 

Den første fasen handlet om å bli kjent med innsamlet data. Ved å lage intervjuguide selv, 

gjennomføre alle intervjuene selv, og transkribere intervjuene selv, fikk jeg allerede før den 

formelle analysen et godt kjennskap til datamaterialet. Det ble mulighet til å se etter mønstre 

og temaer allerede fra første intervju. Etter transkribering, ble det gjennomført ”aktiv 
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gjennomlesning” slik Braun & Clarke (2006) presiserer er viktig. I aktiv gjennomlesning var 

målet å se etter meninger, mønstre og temaer.  

Fase 2: Innledende koding 

I den andre fasen startet den formelle kodingen som handler om å kategorisere dataene i 

meningsfulle grupper. En kode er en meningsbærende del av teksten, og kan være enkeltord 

eller setninger (Braun & Clarke, 2006). Kodingen ble gjennomført ved å trekke ut 

beskrivende utdrag og sette en beskrivende merkelapp på dem. Jeg arbeidet systematisk 

gjennom hele datasettet og brukte like mye tid på alle deler. Det ble kodet så mange 

potensielle temaer som mulig. I noen tilfeller ble også noe av konteksten kodet. Dette var 

spesielt tilfeller der denne hadde betydning for hvordan innholdet i koden ble forstått eller 

tolket. Etter fase to satt jeg igjen med 28 beskrivende merkelapper med tilhørende koder. Et 

eksempel på en kode er: ”Psykiateren er mer laid back og rolig, og dermed mer selvsikker. Da 

får man mer tillit til vurderingene, og jeg har mer tillit til hva en psykiater sier” som ble kodet 

under to forskjellige beskrivelser: ”selvsikre psykiatere” og ”høyere tillit til psykiatere”. 

Fase 3: Søke etter temaer 

I fase tre ble kodene analysert og sortert til sammenhenger og overordnede temaer. Dette ble 

gjort med utgangspunkt i dokumentet med alle kodene og utdragene. Hjelpemiddelet 

tankekart ble benyttet, slik Braun & Clarke (2006) anbefaler. Kodene som hørte sammen ble 

satt i egne dokumenter for å kunne se etter sammenhenger. Etter å ha fått en oversikt over 

kodingen, begynte jeg å tenke på forholdet mellom kodene og hvordan disse kunne 

oppsummeres i overordnede temaer. Denne fasen ble avsluttet da all data fra intervjuene var 

kodet til disse temaene. Et eksempel på dette er at sitatene under ble satt sammen til temaet 

som til slutt ble kalt: ”den faglig selvsikre psykiateren” 

 ”Psykiateren er mer laid back og rolig, og dermed mer selvsikker.” 

 ”Psykiaterne er nok tryggere i sin rolle enn psykologspesialistene” 

 ”Psykiaterne er mer, jeg vet ikke om de føler de er tryggere i sin rolle, eller om de har 

mer erfaring og at de derfor fremstår mer selvsikre” 

 ”Min erfaring er at psykiaterne ofte er ganske laid back og avslappet og faglig veldig 

selvsikre” 
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Fase 4: Gjennomgang av temaer 

I fase fire ble temaene gjennomgått. Dette ble gjort for å sjekke om temaene som kom frem i 

analysen, egentlig kunne karakteriseres som temaer. Først ble kodene under hvert tema 

gjennomgått for å se om alle kodene egentlig passet under temaet. Til tross for noen endringer 

i koder i denne fasen (noen ble slettet og noen ble flyttet til andre temaer), ble de overordnede 

temaene beholdt. Tilslutt ble det undersøkt om temaene reflekterte datasettet som helhet. Her 

ble råmaterialet lest gjennom på nytt, både for å se hvordan temaene fungerte i forhold til 

datasettet, men også som en siste sjanse til å kode tilleggsdata. Braun og Clarke (2006) 

fremhever koding som en pågående prosess, hvor det stadig er behov for rekoding. 

Gjennomlesingen førte til oppdagelse av koder som kunne settes inn i eksisterende temaer, 

men temaene i seg selv ble ikke endret. Ved slutten av fase fire var alle kodene koblet til fire 

hovedtemaer som igjen var delt inn i 0-3 subtemaer. 

Fase 5: Definere og sette navn på temaene 

Fase fem begynte etter å ha oppnådd et tilfredsstillende tematisk kart over dataene, og denne 

fasen handlet om å identifisere essensen i hvert tema slik at den kunne presenteres i analysen. 

Braun & Clarke (2006) sier at en nyttig test for å se om et tema faktisk er et tema, er om det 

kan beskrives i et par setninger. Dersom det ikke går, bør det avgrenses ytterligere. På slutten 

av fase fem var temaene gjennomarbeidet og kunne beskrives i få setninger. På dette 

tidspunktet ble også temaenes navn ferdigstilt. Ved avslutningen av fase fem så det tematiske 

kartet slik ut: 

Figur 1. Tematisk kart over kandidattemaer og subtemaer 
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Det første temaet handler om at flere av strafferettsjuristene har relativt lite erfaringer med 

psykologer som rettspsykiatrisk sakkyndige. Det andre temaet handler om juristenes 

vurdering av den medisinske grunnutdannelsen som viktig og relevant for arbeidet, og dermed 

et viktig element i vurdering av forskjeller. Det tredje temaet handler om en opplevelse av 

psykiaterne som selvsikre og trygge i rollen som rettspsykiatrisk sakkyndig, i motsetning til 

psykologer som tidvis kan oppleves som usikre. Det fjerde temaet handler om at flere ser på 

psykologen som en viktig og nyttig tilleggsressurs. Spesielt blir psykologens testkompetanse 

innen intelligenstesting vektlagt.   

Fase 6: Produksjon og ferdigstillelse av resultater 

I sjette fase ble hvert tema presentert, også gjennom å finne gode sitater som bygger opp 

under essensen i de ulike temaene. Analyseresultatene beskrives i del 3 av oppgaven.  

2.5 Kvalitetssikring 

Reliabilitet og validitet er begreper som vurderes ulikt i kvalitativ og kvantitativ forskning 

(Avis, 2005). Det er forsøkt å ta høyde for den kvalitative meningen i disse begrepene, hvor 

hensikten har vært å sikre studiens kvalitet.  

Reliabiliteten sier noe om påliteligheten til materialet som er samlet inn, og sier dermed noe 

om hvor mye vekt det kan legges på resultatene (Kvale & Brinkmann, 2010). Kvalitative 

forskere har gjentatte ganger vært tydelige på behovet for klare beskrivelser av den kvalitative 

forskningen som er blitt gjennomført (Lewis & Ritchie, 2003; Merrick, 1999). Dette gir 

leseren mulighet til å kunne vurdere konklusjonene i studien (Magnusson & Maracek, 2015), 

og om resultatene fra studien har overføringsverdi til andre kontekster (Elliott et al., 1999). At 

leseren kan følge resonnementet frem til resultatene foreligger, øker studiens pålitelighet. 

Derfor er fremgangsmåte i intervjuer og analyseprosess grundig beskrevet. I denne prosessen 

har det også vært viktig at informantenes opplevelser presenteres gjennom tilstrekkelig 

mengde direkte sitater fra intervjuene (Elliott et al., 1999). Samtidig er det viktig å være åpen 

om egen forforståelse, da den kan ha betydning for forskningsprosessen (Malterud, 2011, s. 

18), og derfor er min forforståelse beskrevet. 

Påliteligheten er også forsøkt sikret ved å benytte et tilfredsstillende utvalg, og ved å gi alle 

informantene mulighet til å fortelle om sine erfaringer og opplevelser. Analysen er 
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gjennomført systematisk på hele datasettet. Alle tekster er behandlet likt i analyseprosessen 

(Braun & Clarke, 2006). Dette innebærer at det er brukt like mye tid på hver del i hver tekst. 

Dette sørger for at ikke deler av datamaterialet blir oversett eller underkommunisert.  

Studiens gyldighet sier noe om hvor sikre studiens funn er, og om det studerte fenomenet 

reflekteres på en nøyaktig og presis måte, slik det oppfattes av studiens populasjon. Her 

kommer spørsmålet om relevans inn (Malterud, 2011, s. 181), som handler om at metoden 

som brukes må representere en relevant vei til kunnskap som er relevant for 

problemstillingen. Det er tidligere argumentert for et tilfredsstillende utvalg. Etter intervjuer 

og analyser vil jeg anse at jeg har fått svar på min problemstilling. Samtidig er det viktig å 

vurdere hva deltakerne snakker sant om (Malterud, 2011, s. 182), med referanse til hvordan 

egen forforståelse kan få deltakerne til å presentere en bestemt side av en historie.  

Å gjøre intervjujobben selv vil styrke gyldigheten til analysematerialet (Malterud, 2011, s. 

77). Dette fordi den som er deltaker selv, gjerne husker flere momenter som er av betydning 

for meningen i teksten. Dette vil ha betydning både i transkriberingen og i analyseprosessen. 

Lewis & Ritchie (2003) presenterer et begrep som heter triangulering. Det kan forekomme på 

ulike måter, og handler om å bruke ulike kilder til informasjon. Dette kan hjelpe til med å 

bekrefte og forbedre tydeligheten av funnene som gjøres. Triangulering er forsøkt i denne 

studien ved å presentere analysen for å få tilbakemelding og ulike perspektiver på resultatene. 

Å bruke flere analytikere eller diskutere analysen med en som har erfaring på feltet, kan også 

kalles kredibilitetssjekk, slik Elliott et al. (1999) beskriver det. En annen metode er å sjekke 

forståelsesmåte med en eller flere informanter (Goldblatt, Karnieli-Miller & Neumann, 2011). 

Det ble vurdert som mindre aktuelt i denne studien, da informantene hadde ganske ulike 

meninger, og jeg ønsket ikke at noens meninger skulle få forrang. I intervjuene ble det forsøkt 

å validere underveis. Dette gjennom oppsummeringer av informantenes utsagn, hvor jeg 

forhørte meg om jeg hadde forstått deres utsagn riktig. 

2.6 Etiske betraktninger 

Etiske problemstillinger preger prosessen i kvalitative forskningsprosjekt (Kvale & 

Brinkmann, 2010). Det er derfor viktig å ta hensyn til etiske spørsmål som kan oppstå i 

forskningsprosjektets ulike faser.  
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I rekrutteringsprosessen fikk alle informantene opplysninger om studien. Her fikk de 

informasjon om at det kom til å bli benyttet diktafon i intervjuene. De ble også opplyst om at 

deltakelse var frivillig, og at de når som helst kunne trekke seg, også underveis i og etter 

intervjuet. Alle informanter er samtykkekompetente, og ble spurt om å bidra i kraft av sitt 

yrke.  

I denne studien er det kun samlet inn anonyme opplysninger. Det har ikke blitt samlet inn noe 

form for persondata, da det ikke har vært relevant for oppgaven. Lydopptak er behandlet 

konfidensielt og sikkert oppbevart på en kryptert minnepinne. All potensiell identifiserende 

informasjon ble fjernet under transkribering. Det er kun jeg som har hatt tilgang til 

transkriberingen. Det er også kun jeg som har bearbeidet datamaterialet. Eksempler fra 

intervjuene som vil kunne knyttes til bestemte informanter er utelatt. Informantene er 

kategorisert gjennom bokstavene fra A til J for å kunne skille dem, men ikke knyttet bokstav 

opp mot navn gjennom kodenøkkel. Det er også valgt å ikke skille mellom de ulike typer 

strafferettsjurister av hensyn til ytterligere anonymisering. I presentasjonen av resultatene er 

det også lagt vekt på å ytterligere anonymisere informantene. Derfor brukes ”han” 

konsekvent, enten informanten var mann eller kvinne.  
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3 RESULTATER OG DISKUSJON 

I deltakergrupper vil det i kvalitativ metode være mulig å komme frem til konklusjoner som 

ikke nødvendigvis stemmer overens med den enkelte deltakers mening (Malterud, 2011, s. 

183). Tre av ni informanter har ikke opplevd noen forskjell mellom sakkyndige psykologer og 

psykiatere. Dette er viktig informasjon. I fremstillingen av resultatene vil det imidlertid gis 

særlig plass til de seks informantene som opplever forskjeller. Det vil også bli forsøkt å legge 

vekt på variasjonene som utvalget rommer. Resultater og diskusjon er presentert sammen. 

Resultatene i seg selv er lite verdt uten kommentarer og diskusjon (Magnusson & Maracek, 

2015). 

Som leseveiledning i forhold til sitater: F = forsker, I = informant. 

3.1 Tema 1: Lite erfaring med psykologer som 

rettspsykiatrisk sakkyndige 

I: ”Psykiatere er mest brukt i straffesaker. Og jeg prøvde å sjekke om det sto noe i loven nå 

nettopp, om det var et krav om det skulle være minst en psykiater, men jeg fant ikke noe. Men 

realiteten er at det alltid er en psykiater og veldig ofte to psykiatere.” 

Informantene forteller om begrenset erfaring med psykologer som rettspsykiatrisk 

sakkyndige. Noen av informantene sliter med å huske hvilke psykologer de har møtt. Andre 

sier de har møtt de samme psykologene flere ganger. Oppsummert uttaler de fleste 

informantene seg om et begrenset utvalg av sakkyndige psykologer. Dette har betydning for 

hvor mye vekt det kan legges på disse resultatene. Grunnen til at dette temaet presenteres 

først, er fordi dette legger et premiss for presentasjonen av resultatene, og dermed får 

betydning for hvordan oppgaven leses.  

Som informanten i sitatet over påpeker er det ikke mulig å finne krav til de sakkyndiges 

utdannelse i loven. Som tidligere nevnt, er det ingen formelle krav til den sakkyndiges 

kvalifikasjoner (NOU 2014:10, s. 203), selv om dette har blitt anbefalt. Lovverket i seg selv 

kan dermed ikke forklare hvorfor det er psykiatere som oftest blir oppnevnt som 

rettspsykiatriske sakkyndige.  
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Hvorfor det oppnevnes færre psykologer enn psykiatere som rettspsykiatrisk sakkyndige er et 

spørsmål flere av informantene synes det er vanskelig å svare på, men det trekkes frem tre 

mulige årsaker. Disse er erfaring, kompetanse og tradisjon/kultur. Punktene presenteres under. 

3.1.1 Erfaring 

Det er ingen standardisert metode for å oppnevne rettspsykiatrisk sakkyndige. Det finnes en 

oversikt over sakkyndige innen psykiatri på DRK sine hjemmesider (sivilrett.no), men DRK 

er tydelige på at de bare videreformidler kontaktinformasjon. De har ikke noe med selve 

oppnevnelsen å gjøre. Informantene forteller om ulike måter å få tak i sakkyndige på. Det 

handler først og fremst om hvem som kjenner hvem, og hvem som har gode erfaringer med 

hvem. Informantene forteller om en praksis hvor det ofte er de samme som blir spurt igjen og 

igjen: 

I: ”Det er jo fristende å velge de du vet er erfarne, ikke sant. Og da blir det jo vanskelig for 

nye å slippe til. Selv om jeg jo også synes det er viktig at vi har et utvalg, for det er heller ikke 

gunstig med disse som alltid går i par.” 

Denne informanten oppsummerer noe flere forteller om i intervjuene. Samtidig som de ønsker 

variasjon i hvem som er sakkyndige og hvem som jobber sammen i par, har de likevel lett for 

å velge sakkyndige de er kjent med og har god erfaring med. Dette stemmer overens med 

studiet til Gianvanni & Sharman (2016) som viste at tidligere rapporter og tidligere erfaringer 

er de to viktigste faktorene for å bli oppnevnt som sakkyndig. Her får vi vite noe om hvor lett 

det er at de samme sakkyndige blir oppnevnt igjen og igjen. Dette kan gjelde både psykologer 

og psykiatere. Informantene opplevde også at noen psykologer ble brukt veldig ofte. En slik 

praksis gjør at de erfarne får enda mer erfaring: 

I: ”Som sakkyndig er det nok viktig å få beinet innenfor. Hvordan det skal skje, det vet jeg 

ikke. Dommerne leter sjelden på egenhånd, og vil i så fall gå til folk de har god erfaring med 

og som de vet at har mye erfaring.” 

Erfaring er tidligere trukket frem i forskning som en viktig faktor i sakkyndigarbeid. På 

spørsmål om hva norske strafferettsjurister oppfatter som viktige egenskaper, nevnes erfaring 

som en viktig faktor (Grønnerød et al. 2013). Likevel skal vi se at det er mye i forskningen 

som tyder på at erfaring i seg selv, ikke er en tilstrekkelig faktor for å gjøre godt arbeid som 

rettspsykiatrisk sakkyndig. I 2011 gjennomgikk DRK sin statistikk og så på hvem som fikk 
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kommentarer om mangler på sin rapport. Det viste seg at yngre og uerfarne sakkyndige ikke 

fikk flere kommentarer enn eldre og mer erfarne. Det var snarere de samme sakkyndige som 

gikk igjen når det kom til slike kommentarer. Også i årsrapporten sin fra 2015 presiserer DRK 

at det er stor variasjon i erfaring hos de som får bemerkninger eller krav om tilleggserklæring. 

Garb (1989) fant lite støtte for at trening og erfaring medførte bedre bedømminger hos 

helsepersonell. Kirkebøen (2013) sier intelligens, utdannelse eller erfaring ikke nødvendigvis 

er tilstrekkelig for å utvikle et godt faglig skjønn. Han sier også at mennesker kan bli bedre av 

erfaring på noen områder. Dette er de områdene som styres av faste regler, hvor de samme 

problemene som skal vurderes, gjentar seg. Handler det derimot om menneskelig dynamisk 

atferd stiller det seg annerledes. Antakelig faller rettspsykiatri inn i denne kategorien. 

Shanteau (1992) presiserer at klinisk psykologi og psykiatri er områder der fagfolk ikke 

utvikler ekspertskjønn basert på erfaring alene. Erfaring er ikke er en garanti for høy 

treffsikkerhet. Likevel fremheves erfaring til stadighet som en viktig kvalifikasjon for 

utvelgelse av sakkyndige.  

På oversikten over sakkyndige i spesialiteten psykiatri (DRK, u.å.) er både psykologer og 

psykiatere godt representert. Det er også stor variasjon i kompetansebakgrunn. Det er 

imidlertid ukjent om alle på listen er aktive, og i så fall i hvilken grad. En hypotese i 

begynnelsen av dette prosjektet handlet om at det kanskje var begrenset tilgang til psykologer 

som jobbet som sakkyndige innen rettspsykiatri. Oversikten viser derimot at psykologene er 

der, men at mange av dem enten tar på seg få oppdrag eller ikke blir brukt.  

3.1.2 Kompetanse 

Loven sier at den med best kompetanse skal oppnevnes (NOU 2014:10, s. 203). Informantene 

forteller at deres erfaring er at psykiaterne både er selvsikre og faglig sterke, og dermed 

kompetente for arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndige. De forteller at dette antakelig har 

betydning for at psykiatere oppnevnes oftere enn psykologer. Dette vil bli diskutert ytterligere 

senere i oppgaven. Informantene forteller også at de har færre erfaringer med psykologer, og 

at de tror én negativ erfaring med psykolog lettere kan generaliseres til hele yrkesgruppen, 

nettopp fordi de har færre erfaringer med psykologer å basere seg på. Samtidig forteller en 

annen informant at positive erfaringer med psykologer også kan endre synet på yrkesgruppen. 

3.1.3 Kultur og tradisjon 
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Informantene trekker inn flere aspekter som kan ha betydning for hvem som oppnevnes som 

rettspsykiatrisk sakkyndige: kultur og tradisjon. Rettspsykiatrien har tradisjonelt vært 

psykiaternes domene. Informantene tror dette kan henge igjen. En informant beskriver det 

slik: 

I: ”Det er i det hele tatt veldig mye i rettssystemet som er tradisjon. Det er utrolig mange 

ulike måter å gjøre ting på, og det er forskjellige tradisjoner i ulike deler av landet. Det er 

ikke alltid så lett å få noen begrunnelse. Det bare er sånn. Sånn har det vært og sånn er det 

blitt.” 

To informanter som jobber som forsvarere mener det eksisterer en holdning, spesielt hos aktor 

og dommer, om at psykiatere er best egnet for oppgaven som rettspsykiatrisk sakkyndig:  

I: ”Det er i hvert fall veldig ofte sånn at påtalemyndigheten vil ha psykiater, og dommeren 

også, at vi i hvert fall må ha en psykiater. Jeg har i hvert fall ikke opplevd at det er to 

psykologer. Og hvorfor? Det vet jeg ikke helt. Men det går nok mye på synspunkter hos 

dommere, politijurister og advokater. At det er en gjengs oppfatning. Jeg har liksom aldri 

tenkt at det er noe alternativt å be om to psykologer.” 

Informantene beskriver et rettssystem hvor mye er basert på tradisjoner. Dette trenger ikke 

handle om uvilje mot å gjøre ting annerledes. Informantene sier de i utgangspunktet har gode 

erfaringer med rettspsykiatriske sakkyndige. Det samme viser andre undersøkelser med 

norske strafferettsjurister (Grønnerød et al. 2013). Det kan dermed virke som aktørene 

oppfatter feltet mer positivt enn hva media vil ha det til. Dette kan være et viktig poeng. 

Informantene sier de opplever at feltet fungerer tilfredsstillende, og at det dermed blir mindre 

naturlig for dem å tenke på eller jobbe for endringer. På spørsmål reflekterte informantene 

rundt nåværende ordninger. Da begynte flere å stille spørsmål ved systemer og holdninger de 

tidligere har tatt for gitt. Det kan imidlertid virke som om mye går automatisk i en travel 

hverdag. Et spørsmål her er om det mangler et forum og kanskje også motivasjon, for 

diskusjon og refleksjon rundt dagens ordninger. 

3.2 Tema 2: Den viktige legekompetansen 

I: ”Og så er det jo sånn at noen spørsmål er medisinsk forankra og i de sakene vil det jo være 

viktig at man velger en sakkyndig som er psykiater.” 
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Gjennomgående i intervjuene påpekes psykiaternes grunnutdannelse som er medisin. 

”Psykiaterne er jo leger” var noe som gikk igjen. Dette kan tyde på at juristene har en klar 

oppfatning om at legeutdannelsen er svært relevant for arbeidet som rettspsykiatrisk 

sakkyndig. Det påpekes spesielt to forklaringer på dette. Den første forklaringen er legens 

kompetanse om psykosomatisk kunnskap. Den andre forklaringen er psykiaterens kompetanse 

om psykiske lidelser og diagnostisering. 

3.2.1 Psykosomatisk kunnskap 

Flere av informantene forteller at de har hatt en del straffesaker hvor de opplever at tiltaltes 

problematikk ligger i grenseland mellom psykisk og fysisk helse. I disse sakene ser de 

fordeler ved at det oppnevnes en psykiater som har den generelle legeutdannelsen i bunn. På 

spørsmål om hvorfor legeutdannelsen er en fordel i disse sakene, er svaret at legen har 

kunnskap om fysiologiske forhold og kan mye om helse. Dette oppleves som en fordel, da de 

ser på legen som bedre til å se sammenhenger og som mer kunnskapsrik rundt tilstander som 

befinner seg i grensesnittet mellom fysisk og psykisk helse: 

I: ”I motsetning til psykologene har psykiaterne en bredere kunnskap når det gjelder helse. 

Noen ganger kan atferd ha sammenheng med fysiske ting i kroppen. Et eksempel er en person 

som er generelt urolig. Det kan ofte psykologspesialisten sette i sammenheng med psykiatri, 

mens legen eller psykiateren da, med legevitenskap i bånn, i større grad vil evne å se dette i 

sammenheng med noe fysiologisk.” 

Psykiske symptomer som har medisinske årsaker eller saker hvor problematikken handler om 

både fysiske og psykiske symptomer, oppfattes også som områder hvor psykiateren har 

kunnskap som overgår psykologens. Flere påpeker at slike saker er vanlige og forekommer 

med jevne mellomrom. Noen av informantene uttrykker bekymring rundt at psykiatere og 

psykologer kan tolke slike symptomer forskjellig. De kan ikke komme med eksempler på 

reelle situasjoner hvor de rettspsykiatrisk sakkyndige har tolket slike symptomer eller 

tilstander ulikt. Jeg opplever at de fleste snakker hypotetisk: det kan skje at de vil tolke det 

forskjellig. Det virker dermed heller å være et område hvor de tenker psykologer og 

psykiatere vil opptre ulikt, og hvor det vil være en fordel med en psykiater, heller enn at de 

har erfart konkrete forskjeller mellom yrkesgruppene. 

Psykiatere vurderes også som best egnede til å håndtere tematikk som rus og medisinering: 
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I: ”Vi ser også at det kan være en fordel i de sakene hvor vi er i grensesnittet mellom det 

psykiske og det fysiske, for eksempel rusproblematikk. En psykiater kan lettere forklare 

virkninger og konsekvenser av bruk av rusmidler, og det samme også med virkning av 

eventuell medisinering og sånne ting.” 

Det skjer mye i hjernen ved bruk av rus. Blant annet har bruk av rusmidler stor påvirkning på 

hjernens belønningssystem (Folkehelseinstituttet, 2015). Informantene peker på at rusmisbruk 

kan ha både kortvarige og langvarige effekter og skader på hjernen. Som lovverket viser er 

bruk av rus viktig å kartlegge, fordi rus kan føre til både psykose og bevissthetsforstyrrelse. 

Dette antar informantene er kjent kunnskap for en psykiater, med henvisning til deres 

legeutdannelse. Når det gjelder psykologers kompetanse på dette feltet er det noe større tvil, 

og to av informantene er usikre på om dette i det hele tatt er noe en psykolog kan arbeide 

med. 

I to av intervjuene får jeg inntrykk av at informantene tenker det er gunstig at psykiatere 

oppnevnes da de er i stand til å gjøre medisinske tester. En informant nevner hjerneskanning. 

Undersøkelser viser imidlertid at de norske rettspsykiaterne sjelden gjør noen form for 

somatisk eller kroppslig utredning av den tiltalte (Grøndahl, 2005). I årsrapporten til DRK i 

2015, fremgår det at det verken i 2014 eller 2015 ble gjennomført nevrologiske undersøkelser 

av den tiltalte. Det er viktig å merke seg, at dersom slike tester skal gjennomføres, er det 

vanlig prosedyre å oppnevne en legespesialist til å gjøre dem. En psykiater har ikke 

kompetanse til å gjøre nevrologiske undersøkelser, på samme måte som psykiatere ikke har 

kompetanse til å gjøre gynekologiske undersøkelser, og lignende. Hvis det er dette 

informantene har ment, kan det være en feiloppfatning. Her burde det ha blitt foretatt en 

validitetssjekk. Deltakerne kan ha ment at psykiatere gjennom sin legeutdannelse likevel har 

mer kompetanse om disse undersøkelsene enn en psykolog, og lettere setter i gang slike 

undersøkelser der det er nødvendig. Dette stemmer i så fall overens med informantenes 

forståelse av psykiaterens kompetanse i saker som befinner seg i grenseland mellom fysisk og 

psykisk helse.  

3.2.2 Psykiatrisk diagnostikk 

I: ”I forhold til diagnostisering er psykiaterne gode på det. De har mye erfaring og mye 

empiri, det er mye forskning på dette og de kan dette godt.” 
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I straffeloven §20 står det at lovbryteren for å kunne straffes må være tilregnelig på 

handlingstidspunktet. Et standardmandat handler som regel om å vurdere tiltaltes 

tilregnelighet. Dette fordrer at den rettspsykiatrisk sakkyndige har kunnskap og kompetanse 

til å si noe om disse punktene.  

Et stort flertall av informantene var enige om at psykiateren hadde uttalt kunnskap om 

psykiske lidelser og diagnostisering, og var godt egnet til å kunne svare på et slikt 

standardmandat. Spesielt utredning av psykose og bevissthetsforstyrrelser ble sett på som 

kunnskap psykiaterne har: 

I: ”Det er nok helt klart en tradisjon at vi går til psykiaterne, som er leger, når det kommer til 

å vurdere har vedkommende vært psykotisk. Det er medisinsk. Jeg ser ikke bort fra at 

psykologer kan ha kunnskap for å vurdere disse problemstillingene også, men det har det 

liksom ikke vært noen tradisjon for, og jeg tror dette bunner i at man mener medisinere er 

bedre egnet til å vurdere disse problemstillingene.” 

Noen av informantene åpner for at dette også er problemstillinger psykologen kan besvare, 

men da i kraft av spesiell yrkeserfaring. En psykolog som jobber på psykoseavdeling på 

sykehus og er vant med utredning der, nevnes som en mulig kandidat. Likevel oppfattes 

psykiateren som mer aktuell, da juristene opplever at en psykiater i større grad kan si noe om 

slike problemstillinger med sin utdannelse. Rosenqvist og Rasmussen (2004, s. 22) skriver 

imidlertid: ”Innen rettspsykiatrien vil man anta at alle spesialister innen psykiatri og de aller 

fleste spesialister i klinisk psykologi vil kunne utrede og diagnostisere en psykose som 

sakkyndig”. Det kan dermed virke som informantene har en strengere definisjon av hvilke 

psykologer som kan utrede og diagnostisere psykose. Andre er mer grunnleggende skeptiske 

til at psykologer uten medisinsk kompetanse skal utrede utilregnelighet: 

”Jeg tror nok jeg ville veket tilbake for å oppnevne en psykologspesialist som sakkyndig hvis 

spørsmålet var om vedkommende var utilregnelig i gjerningsøyeblikket eller om han har noen 

av diagnosene som vil ha betydning for straff og eventuell straffeutmålelse.” 

Denne informanten er usikker på om en psykolog er egnet for å si noe om mulig 

utilregnelighet. Informantene ønsker psykiatere på grunn av legekompetansen, og fordi de har 

kunnskap om diagnostisering og medisinering. Informantene har rett i at medisinering er et 

viktig punkt i behandlingen av alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni (Lally & 

MacCabe, 2015). Legemiddelbehandling står også oppført som første anbefaling i 
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nasjonalfaglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013). Disse retningslinjene viser til hvilke elementer det 

er empirisk bevis for at er virksomme i psykosebehandling. Psykiaterne står med andre ord 

for en viktig del av behandlingen hos disse pasientene. 

Oppsummert har informantene et bilde av at psykiaternes kompetanse gjør dem egnet til å 

arbeide med de alvorligste lidelsene, og spesielt de tilstandene hvor medisiner er aktuelt. For 

flere av informantene står dette i kontrast til hvilke problemstillinger som regnes å være 

aktuelle å besvare for en psykolog.  

3.2.3 Troverdighet 

I: ”(..) i kraft av å være leger så får de autoritet bare der i domstolsystemet.” 

Som en parallell til legens kompetanse, nevnes også legens troverdighet. Legen vurderes å 

være mer troverdig i forhold til formell kompetanse, men fremstår også mer troverdig i retten. 

Flere informanter trekker en link mellom psykiaterens troverdighet og hvorfor det ofte 

foretrekkes å oppnevne psykiatere. Denne informanten mener aktørene som er tilstede i en 

rettssal har lettere for å tro på en psykiater enn en psykolog: 

I: ”Psykiaterne skårer høyere enn psykologspesialistene på generell troverdighet i rettssalen. 

De er legeutdannelse, man tror mer på en psykiater enn en psykologspesialist. Og for å si det 

slik, hvis det er uenighet mellom de to, så er det opplagt hvem domstolen velger å lytte til, 

med mindre psykiateren tilbyr et resultat domstolen ikke vil ha.” 

Tanken om at det psykiateren sier er det viktigste, kommer også frem her: 

I: ”I en alvorlig straffesak vil det aldri bli oppnevnt to psykologer. Det kan oppnevnes to 

psykiatere. Og det er nok en tanke om at det psykiateren sier er det viktigste, og så kommer 

psykologen inn og har gjort noen tester og sånn. Men så har jeg sett i noen saker at det har 

vært veldig flinke psykologer som er veldig gode på det de driver med. Du skjønner at de er 

oppdatert og snakker bra for seg og du skjønner at det de sier er riktig, og da tror jeg at 

dommerne glemmer litt at ”vedkommende er ikke psykiater”, og så får vedkommende like mye 

vekt likevel. Det er akkurat som de starter litt bak og kan klare å jobbe seg opp og eventuelt 

forbi. Men hva som er grunnen til det vet jeg ikke. Dommerne har av en eller annen grunn, i 
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hvert fall generelt, større tiltro til psykiatere. Det er akkurat som om de har et psykiater-

stempel, at de er et hakk over psykologene.”  

Flere informanter trekker nettopp frem psykiaternes troverdighet som en vesentlig forskjell på 

psykologer og psykiatere. Fordi psykiaterne oppleves som dyktige, får de stor troverdighet. 

Det kan med andre ord tyde på en generell holdning om at psykiateren er den mest 

kompetente til å besvare spørsmålene i mandatet, og dermed den som blir lyttet mest til. 

Imidlertid kommer det frem at positive erfaringer med psykologer kan snu denne holdningen, 

og at psykologer som oppleves som dyktige blir lyttet til. 

Det presenteres imidlertid også et annet aspekt. Tre informanter sier psykiaterne har økt 

troverdighet fordi de er leger, og at dette handler vel så mye om status, kultur og tradisjon, 

som reelle kompetanseforskjeller. I PAMAs arbeidsmarkedsanalyse fra 2015 topper legene 

rangeringen av yrker med høyest status i Norge. En informant forteller at han ofte har tenkt at 

psykiaterne er mer pålitelige som rettspsykiatrisk sakkyndige, og at psykiatri er en mer 

etterprøvbar vitenskap enn psykologi. Når han sier det høyt, blir han imidlertid usikker. Han 

lurer på om det kanskje heller kan være en fordom han har, fordi han har vanskelig med å 

begrunne hvorfor.  

Flere informanter ser på psykiatrien som en mer vitenskapelig tradisjon. Det kan virke som 

det eksisterer en holdning hos noen informanter om at psykiatri er nettopp mer etterprøvbart, 

og at psykiaterne i større grad kan komme med uttalelser med sikkerhet. Leslie et al. (2007) 

fant som tidligere beskrevet en holdning hos strafferettsjuristene om at de opplevde 

psykiatrisk ekspertise som mer nyttig enn psykologisk ekspertise. Dette kan bunne i en tanke 

om at psykiatrisk ekspertise er mer sikker:  

I: ”Vi har nok enklere for å tenke på oss selv som psykologer enn som psykiatere. Det er nok 

lettere for oss å si til en sakkyndig psykolog at, det arbeidet synes vi ikke helt holdt mål. Mens 

når en psykiater sier noe, så tenker vi oftere at, jo, ja, sånn er det. Og det er jo egentlig helt 

tøvete.” 

Er det slik at hvis en psykiater og en psykolog uttaler seg om samme tematikk, så vil man ha 

større tiltro til psykiateren? Det kan godt være slik. En annen hypotese kan være at psykologer 

og psykiatere ofte uttaler seg om ulik tematikk, og at psykologer i retten oftere uttaler seg om 

faktorer der det er lett å mene noe som lekperson. De fleste strafferettsjuristene i denne 
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undersøkelsen jobbet også i sivile saker, hvor psykologer i større grad oppnevnes som 

sakkyndige. I disse sakene uttaler de sakkyndige seg om annen tematikk. Selv om intervjuene 

tok for seg straffesaker, er det ikke utenkelig at informantene drar med seg opplevelser og 

tanker også fra andre typer saker. Dette sier også informanten bak sitatet. Han tenker det kan 

skyldes at psykiatere i større grad uttaler seg om temaer han har lite forutsetninger for å 

vurdere riktigheten av.   

3.3 Tema 3: Den faglig selvsikre psykiateren 

I: ”For psykiaterne er liksom oftere ”bang on”, de er nok litt mer selvsikre og de er 

tydeligere. Men dette er nok spissformulert, for det er små forskjeller. Men det er på en måte 

hovedinntrykket da.” 

Selv om noen av informantene hadde vansker med å se tydelige forskjeller mellom 

psykologer og psykiatere, mente flere at det er en forskjell i hvor selvsikre psykologene og 

psykiaterne er. Informantene oppfattet psykiaterne som faglig sterkere og mer selvsikre på 

egen kompetanse. Dette igjen fører til at de ofte oppfattes som tydeligere i retten. En 

informant forklarer psykiaternes tydelighet med at de har bedre pedagogiske evner. Flere av 

de andre informantene nevner pedagogiske evner som viktige forutsetninger for godt 

sakkyndigarbeid, men ikke som en forskjell mellom sakkyndige psykologer og psykiatere. 

Informantene sier de har opplevd å få klarere svar av psykiaterne. Hypoteser som er kommet 

etter tidligere studier kobler psykiaternes erfaring sammen med selvtillit (Leslie et al. 2007). 

Her er tanken at psykologene som følge av færre erfaringer, har mindre selvtillit på området.  

Som en kontrast til psykiaternes selvsikkerhet som noe positivt er det gjennomgående hos 

informantene at skråsikkerhet derimot, er en veldig negativ karakteristikk for sakkyndige. 

Dette i tråd med forskning som viser at jurister ønsker at de sakkyndige skal kunne evne å 

vise tvil (Leslie et al. 2007; Grønnerød et al. 2013; Gjelsvik, 2013). Viktigheten av at tvil og 

motstridende argumenter synligjøres for alle er et viktig tema (Melinder, 2014, s. 144). Det 

kan dermed tyde på at psykiaternes selvsikkerhet som regel ikke bikker over i skråsikkerhet. 

Det kan virke som selvsikkerheten heller øker troverdigheten. Informantene gjør dermed et 

skille mellom selvsikkerhet som en positiv karakteristikk og skråsikkerhet som en negativ 

karakteristikk. 

To informanter har imidlertid opplevd at denne selvsikkerheten kan slå ut negativt:  
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”Skal man være veldig generell, er det nok en del psykiatere av den gamle skolen som er 

veldig nedlatende og arrogante, blant annet med liten forståelse for forsvarerens jobb.” 

Informanten er i dette tilfellet usikker på om dette er en generell tendens, eller om det handler 

om noen av de psykiaterne vedkommende har møtt i sitt virke.  En annen informant påpeker 

imidlertid at han aldri har sett denne tendensen til arroganse hos psykologer, og har dermed 

også tidligere tenkt at dette kan være noe relatert til yrkesgruppe.  

Som en kontrast til at psykiaterne fremstår som faglig selvsikre, opplever flere av 

informantene psykologene som mindre faglige og mer usikre. Dette med usikkerhet og 

mindre faglighet er informasjon som går igjen i tre av intervjuene. Informantene har opplevd 

både svært pågående og svært passive psykologer. Begge deler har blitt tolket av 

informantene som uttrykk for usikkerhet. Flere av informantene tror psykologene føler seg 

underlegne psykiaterne kompetansemessig. 

Spesielt én informant har svært dårlige erfaringer med sakkyndige psykologer. Han sier han 

har opplevd psykologene som alt for skråsikre. Denne skråsikkerheten opplever han som 

ugunstig, og han mener den kan ha rot i usikkerhet. Han mener også usikkerheten gir seg 

utslag i svært aktive psykologer som tar mye oppmerksomhet:  

”Min oppfatning er at psykologene i hvert fall vil oppleve at de har mindre faglighet enn 

psykiateren som er legeutdannet. Sånn er det jo også, hvis jeg er dårlig forberedt i en sak, og 

er usikker i saken, jo mer skriker og bråker jeg. Og slik tror jeg også det det er for 

psykologspesialister og psykiatere.” 

Han forteller videre at han aldri har opplevd en psykolog som har endret standpunkt i en sak, 

derav denne skråsikkerheten. Han forteller imidlertid også at han i løpet av hele sin karriere 

bare har opplevd én psykiater som har gjort det samme.  

Et viktig poeng til slutt. Informantene konkluderer med at slike generelle karakteristikker, 

enten det gjelder psykiatere eller psykologer, like gjerne kan handle om den enkelte 

sakkyndige sin personlighet. De fleste er tydelige på at de uttaler seg basert på relativt få 

eksempler, og at de generaliserer når de kommer med slike uttalelser. 

3.4 Tema 4: Psykologen som en nyttig 

tilleggsressurs 
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I: ”Psykoseutredninger da må du ha en psykiater, risikovurderinger da vil vi ha begge, saker 

med psykisk utviklingshemming, da er en psykolog mest relevant og viktigst, 

personlighetstesting vil vi igjen ha begge to, mens intelligenstesting da er vi igjen tilbake til 

psykolog.” 

Til tross for det som er presentert hittil i oppgaven, ser flere informanter fordeler med å 

oppnevne psykologer som rettspsykiatrisk sakkyndige. Psykologenes testkompetanse 

fremheves. En mulighet som nevnes er sakkyndigpar bestående av både en psykologspesialist 

og en psykiater.  

3.4.1 Testkompetanse 

En tydelig forskjell som fremkommer i intervjuene av juristene, er forskjell i bruk av tester. 

Informantene mener psykologer bruker mer tester enn psykiaterne. Inkludert i begrepet tester 

ligger også bruk av sjekklister. Informantene mener dette både handler om den generelle 

bruken av tester hos rettspsykiatriske sakkyndige, men også om at psykologer ofte oppnevnes 

for evneutredning. Informantene har lite erfaring med at psykiatere gjør evneutredninger, og 

den generelle oppfattelsen er at psykiatere i større grad baserer seg på klinisk skjønn enn på 

bruk av tester. 

I: ”Jeg har skjønt at når det er snakk om intelligensnivået er det psykologspesialistene som 

kan det best og som gjennomfører testene.” 

Flere av informantene opplever at psykologer ofte oppnevnes først og fremst for å evneutrede, 

enten direkte som rettspsykiatrisk sakkyndige eller gjennom rekvirering av tester fra de 

sakkyndige psykiaterne i saken. At psykologene så tydelig oppnevnes for én bestemt oppgave, 

gjør at mange informanter synes det er vanskelig å si noe om forskjeller generelt mellom 

psykologer og psykiatere som rettspsykiatrisk sakkyndige. De opplever at psykologer og 

psykiatere gjør så forskjellige oppgaver at det blir vanskelig å sammenligne. En viktig 

forskjell er dermed informantenes oppfattelse av at psykologer og psykiatere delvis har 

forskjellige arbeidsoppgaver. I saker hvor det er tydelig fra begynnelsen at det er behov for 

evneutredning, oppnevnes gjerne en psykolog allerede fra starten av. Informantene forteller 

også at det hender at det oppnevnes en psykolog med testkompetanse senere i saken, dersom 

det blir behov for det.  
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Dette stemmer med studiene presentert i den teoretiske delen (Borum & Grisso, 1995; 

Heilbrun & Collins; 1995), der disse 22 år gamle undersøkelsene viser at bruken av 

psykologiske tester og andre verktøy er klart høyest hos psykologene. Oppfatningen er også i 

tråd med det Grønnerød (2012) skriver i en artikkel i Tidsskrift for norsk psykologforening. 

Her trekker han frem at psykologer som faggruppe har en grunnleggende og grundig 

utdanning i vurderingsmetodikk, og skal kjenne til styrker og svakheter ved ulike metoder og 

hvordan ulike metoder gir forskjellige typer informasjon. Informantene i denne studien var 

tydelige på at testkompetanse var noe kun psykologer hadde, og som gjorde at de skilte seg 

fra psykiatere. Jurister har også tidligere stilt spørsmålstegn ved testing gjort av psykiatere 

uten formell testkompetanse (Dattilio, Sadoff, Drogin & Gutheil, 2011).  

Meningene om bruk av tester varierer blant informantene. Ingen forteller om negative 

erfaringer med psykologer som gjør evneutredning, tvert imot ønsker flere at dette gjøres mer. 

Noen var derimot skeptiske til annen bruk av testing, for eksempel personlighetstesting eller 

sjekklister for farlighetsvurderinger. To informanter mente slik bruk av testing handlet om 

ufullstendig jobb, og at psykologer som bruker mye tester gjør det for å kompensere for 

manglende kunnskap. Disse informantene ønsket heller en faglig sterk psykiater som kunne 

bruke sitt kliniske skjønn. Tidligere studier har vist at jurister ofte har lite forståelse for 

psykometriske tester og dette kan føre til at de opplever testene som nytteløse (Tunstall, 

Gudjonsson, Eysenck & Haward, 1982). Denne undersøkelsen har også vist at enkelte jurister 

opplever testene som unødvendige. Samtidig har den vist at andre synes testene kan være 

nyttige som tilleggsinformasjon.  

At statistisk prediksjon er mer treffsikkert enn klinisk skjønn er sterkt forskningsmessig belagt 

(Meehl, 1954; Morera & Dawes, 2006). Vi vet at vår persepsjon og hukommelse lett kan 

gjøre feil, både ved observasjon og ved tolkning (Kirkebøen, 1999; Magnussen, 2004; 

Melinder & Magnussen, 2014). Også innen rettspsykiatrien har dette vært et tema. Klinisk 

skjønn og fagfolks vurderinger på dette feltet har gjentatte ganger vist seg lite troverdige 

(Faust & Ziskin, 1988). Det er mye som tyder på at bruk av all tilgjengelig informasjon i 

kombinasjon med strukturerte metoder, øker validiteten (Basco et al. 2000). På bakgrunn av 

disse opplysningene har det vært argumentert for økt standardisering av den rettspsykiatriske 

undersøkelsen (Grøndahl et al. 2012) . Det var imidlertid få informanter som etterlyste mer 

standardiserte undersøkelser. Mens noen informanter var veldig skeptiske til testing som 

konsept, mente andre det kunne være nyttig. Ingen uttrykte ønske om mer testing eller mer 
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standardisering av den rettspsykiatriske undersøkelsen. Med unntak av evneutredning hadde 

informantene lite kjennskap til testene og hva de målte. Noen stilte også spørsmålstegn ved 

testenes troverdighet.  

Selv om forskning viser at statistisk prediksjon er mer treffsikkert enn klinisk skjønn, har 

strukturerte metoder også blitt kritisert for å ikke ha høy nok treffsikkerhet (Fazel, Singh, Doll 

& Grann, 2012; Singh et al., 2013). DRK ønsker forsiktighet ved brukt av tester, siden de i 

noen tilfeller ikke er validert for norske forhold. Den generelle anbefalingen fra dem er bruk 

av tester som et supplement, men ikke som en erstatning (DRK, 31.10.2012; Rosenqvist, 

2001).   

3.4.2 Kombinere kompetanse 

Under intervjuene kom det frem et ønske fra tre informanter om å bruke en kombinasjon av 

psykolog og psykiater, og de skulle ønske dette ble gjort oftere. En del opplever også at det 

oftere oppnevnes en av hver, og setter pris på dette: 

I: ”Ofte synes jeg det har vært en fordel når det har vært en psykolog og en psykiater. Da har 

man to forskjellige yrkesmessige ståsteder, som man ikke får med for eksempel bare to 

psykiatere.” 

Den vanligste forklaringen på denne fordelen, er at psykologen og psykiateren har ulike yrker 

og ulik utdannelse. Informantene tenker at det kan føre til en bredere vurdering av den tiltalte, 

fordi de sakkyndige vil være trent i å tenke forskjellig gjennom sin utdannelse. Dette kan 

igjen føre til en bredere vurdering eller analyse av den tiltalte, hvor i beste fall flere aspekter 

blir tatt hensyn til. Tre informanter tror det vil være lettere å få frem tvil ved bruk av to 

forskjellige yrkesgrupper. De begrunner dette med at du dermed får to personer som tenker på 

ulike måter, og har forskjellig kompetansegrunnlag med seg i sine vurderinger. Dette kan 

tolkes som at disse informantene tenker det blir lettere å få en uavhengig vurdering ved 

oppnevnelse av begge yrkesgrupper.  

Informantene som ønsker denne ordningen velkommen, mener psykologen kan bidra med 

kunnskap hvor ikke alt er direkte relevant i arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndig, og 

dermed ikke tilstrekkelig, men som likevel kan være svært nyttig. Allerede nevnt er 

testkompetanse. Andre faktorer her er psykologens kompetanse på temaer som relasjoner, 

tilknytning, omsorg, barn og kognitive evner: 
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I: ”Jeg tenker at en psykologspesialist sikkert kan være bedre på alt som har med 

samhandling, mellommenneskelige relasjoner og sånne spørsmål, som jeg ikke tror de lærer 

noe om på medisin.” 

Disse tre informantene tror økt bruk av psykologer som rettspsykiatrisk sakkyndige vil føre til 

flere sakkyndige i omløp, noe som igjen kan føre til flere ulike sammensetninger av 

sakkyndigpar. Rettspsykiatrien har vært kritisert for sine ”parhester”, der de samme 

sakkyndige oppnevnes sammen i sak etter sak. Dette er tidligere påpekt å være svært uheldig 

da poenget med to sakkyndige er at disse skal gjøre seg opp to uavhengige meninger og sørge 

for korrigerende synspunkter (Ellingsen, 1987; Gjelsvik, 2013). I tillegg er rettspsykiatri et 

lite fagmiljø, der de fleste har felles utdannelse, og gjerne går på de samme kursene og 

møtene. Det vil være naturlig å anta at det vil være større meningsforskjeller i et større 

fagmiljø. Dette, kombinert med at de sakkyndige går igjen i par, kan i verste fall føre til 

mindre uavhengighet hos de rettspsykiatrisk sakkyndige. Det er verdt å merke seg at noen 

informanter tenker økt oppnevnelse av psykologer kan være en løsning på dette problemet.  

Det er verdt å merke seg at ikke alle informantene er enige i denne oppsummeringen. Noen 

informanter sier de er skeptiske til å skulle utnevne en av hver som vanlig praksis, men at det 

i enkelte tilfeller sikkert er det mest gunstige. En informant uttrykker bekymring for at 

psykologen kun blir en premissleverandør for psykiaterens konklusjon:  

”Hvis de besitter forskjellig kompetanse og skal svare på det samme spørsmålet, og hvis det 

da er psykiateren som har den beste kompetansen, så vil kanskje bare psykologen lett føye seg 

inn under psykiaterens vurdering, i stedet for at du får to selvstendige vurderinger. Det er jo 

det du skal ha.” 

Som et slags tilsvar til dette, nevner en av de som ønsker økt bruk av psykologer som 

rettspsykiatrisk sakkyndige:  

”Det blir liksom ikke som hjelpepleieren og legen, dette er to fagfelt med lang faglig 

bakgrunn begge to.” 

Det høres ut som disse informantene har ulikt syn på en psykologs kompetanse. De 

informantene som ønsker en ordning med en psykolog og en psykiater fast, virker å ha større 

tiltro til at psykologen kan være en bidragsyter på lik linje med psykiateren. De virker også å i 

større grad å vurdere psykologens og psykiaterens kompetanse som overlappende. 
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3.5 Hvordan kan forskjellene forklares? 

Generelt har informantene vansker med å si noe sikkert om årsaken til ulikhetene. Det er verdt 

å merke seg, og et interessant funn i seg selv. Selv de som opplevde forskjeller, ble nølende 

når de ble spurt om hva de tenker er årsaken til forskjellene. De fleste informantene reflekterte 

imidlertid rundt årsakene, og svarene omhandlet først og fremst utdannelse og personlighet. 

3.5.1 Utdannelse og arbeid 

Det er enighet om at utdannelsen til psykologer og psykiatere er forskjellig. Informantene sier 

de imidlertid har relativt lite kunnskap om hva som inngår i de ulike studiene, men de tror 

utdannelsen kan ha betydning for opplevde forskjeller: 

I: ” Det kan være noe i utdannelsen, men det vet jeg ikke nok om. Kanskje psykologi er mer 

refleksjon og psykiatere er mer eksakt medisinsk på en måte, selv om psykiatri egentlig ikke er 

det da.”  

I: ”Men nå vet jo ikke jeg helt hva de er kompetente nok til å mene noe om, for jeg har ikke 

noe inngående kunnskap om utdannelsen til hhv psykologer og psykiatere.” 

Flere informanter mener psykologi handler mer om refleksjon og mykere tematikk, som 

beskrevet tidligere, og at dette kan ha betydning for hva de kan jobbe med. De virker likevel å 

være ganske usikre på hva som inngår i psykologutdannelsen. De virket å ha bedre oversikt 

over psykiaternes medisinutdannelse. Det virker heller ikke kjent for alle informantene at 

både psykologer og psykiatere går de samme kursene i rettspsykiatri. Én informant var helt 

sikker på at dette kurset bare var for psykiatere, og to andre var usikre på om dette var noe 

begge yrkesgrupper kunne gå på.  

I tillegg til ulik utdannelse, tror informantene forskjellene kan ha å gjøre med at psykologer 

og psykiatere ofte har forskjellige jobber: 

” De er vant til å jobbe ulikt, ikke sant. Psykologen har oftere terapeutiske oppgaver, mens 

psykiateren oftere har behandlingsansvar og administrasjon.” 

De forteller lite om hvordan denne forskjellen i arbeidssituasjon direkte påvirker hvordan de 

virker som sakkyndige. Psykologens terapeutiske oppgaver knyttes hos en informant til god 

kontakt med den tiltalte, mens psykiaterens behandlingsansvar knyttes til status og 
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troverdighet. En informant forteller at han har forstått det slik at psykiaterne ofte er overleger 

på sykehusposter eller psykiatriske avdelinger, og at arbeidstittelen i seg selv gir stor 

troverdighet. Samtidig er de statlige helseforetakene fremdeles den største arbeidsgiveren 

også for psykologer, og her har psykologer ansvar for utredning, diagnostisering og 

behandling av mennesker med psykiske lidelser (Norsk Psykologforening, u.å.). Det er med 

andre ord ikke uvanlig at psykologer har stillinger hvor utredning og diagnostisering står 

sentralt.  

3.5.2 Personlighet 

I: ”Jeg tror nok forskjellene først og fremst har mye med personlighet å gjøre.”  

De fleste informantene tror de opplevde forskjellene først og fremst handler om forskjeller i 

personlighet hos de sakkyndige. De sier at det er vanskelig for dem å si noe annet med 

sikkerhet fordi utvalget, spesielt av psykologer, er begrenset. Noen informanter er likevel 

ganske sikre i sin sak når de snakker om generelle forskjeller mellom disse to yrkesgruppene. 

Én informant knytter forskjeller i personlighet til alder. Han sier han opplever at de eldste 

rettspsykiatrisk sakkyndige er psykiatere, og at disse ikke nødvendigvis er representative for 

resten av de rettspsykiatrisk sakkyndige. Dermed kan det skje at karakteristikker attribueres til 

yrkesgruppe, som egentlig handler mest om alder på den sakkyndige. Samtidig forteller 

informantene at de har vært i saker med både eldre og yngre psykologer og psykiatere, så 

denne teorien vil ha mange unntak. Noen informanter lurer på om det kan være ulike 

personligheter som begynner på psykologi versus medisinstudiet, uten at de synes det er lett å 

si noe om hva som kjennetegner de to personlighetstypene.  

3.5.3 Kultur og tradisjon 

Det er kanskje ikke så rart strafferettsjuristene synes det er vanskelig å vite årsaken til de 

opplevde forskjellene. Det kan være mange mulige årsaker. Noen informanter pekte på kultur 

og tradisjoner som viktige faktorer for rettspsykiatrisk praksis. Disse faktorene kan også ha 

betydning for hvordan yrkesgruppene oppleves, og dermed være en årsak til de opplevde 

forskjellene. Hvorfor strafferettsjuristene har større tro på psykiaterne enn psykologene, er i 

tidligere forskning satt i sammenheng med tradisjon og kultur (Leslie et al. 2007). De 

begrunner det med at psykiatri tradisjonelt har vært forbundet med diagnostisering og 

behandling av psykiske lidelser og at psykologi i større grad har fokusert på normalatferd og 
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funksjonelle vansker (British Psychological Society, 1998). Samtidig jobbet psykologer lite 

uavhengig av legene før på 1980-tallet. Det vanlige var at psykiateren skrev erklæringen, og 

at psykologen gikk god for den (Gudjonsson & Haward, 1998). 

3.6 Implikasjoner 

Juristenes opplevelse av arbeid med psykologer og psykiatere har stor påvirkning på hvordan 

rettspsykiatrien blir i fremtiden. Det vil ha stor betydning for hvem som oppnevnes som 

rettspsykiatrisk sakkyndige, som igjen avgjør hvilke sakkyndige som får erfaring. Når 

juristene forteller at de verdsetter den medisinske kompetansen i høy grad, og opplever 

psykiaterne som mer troverdige rettspsykiatriske sakkyndige, er det tanker og holdninger som 

er med på å påvirke videre utvikling på feltet. 

Min opplevelse under intervjuene er at de juristene som har en preferanse for psykiaterne, 

ikke alltid har like lett for å argumentere for hvorfor. Argumentene virker ikke alltid være like 

faglig begrunnet. Ofte kommer argumentet ”psykiateren er jo lege” uten noen videre 

utdypning. Tidvis kommer det også påstander rundt psykologer og psykiatere som er uriktige. 

Informantene sier selv at de har lite kunnskap om både psykologenes og psykiaternes 

utdannelse og erfaring. Dette høres ikke gunstig ut. Likevel uttaler flere seg i klar tale. Dette 

kan også komme som et resultat av en forventning om å svare klart til intervjuer. 

Et tydelig eksempel på dette, er juristenes tanker om hva en psykolog kan arbeide med og hva 

en psykiater kan jobbe med. Når informantene anser at psykologene og psykiaterne har så ulik 

kompetanse og arbeidsfelt, er mitt inntrykk at dette ikke nødvendigvis gir et helt riktig bilde 

av feltet. Mange psykologer jobber innenfor psykisk helsevern, og de fleste psykologer skal 

ha kompetanse til å utrede og diagnostisere psykiske lidelser gjennom sin utdannelse. 

Diagnostisering er også en stor del av hverdagen til en psykolog som arbeider i 

spesialisthelsetjenesten, som fremdeles er den største oppdragsgiveren til psykologer her i 

landet (Norsk Psykologforening, u.å.). Verken medisinutdannelsen eller 

profesjonsutdannelsen i psykologi gir kompetanse på rettspsykiatri og rettspsykiatriske 

undersøkelser og erklæringer. Her kommer spesialistkursene i rettspsykiatri inn. Disse er like 

for begge yrkesgrupper, og bør tjene som en kompetansesikring som gjelder både psykologer 

og psykiatere. 
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Spørsmålet for juristene er ikke om psykiatere er gode til å diagnostisere psykiske lidelser. 

Spørsmålet er heller om psykologer er i stand til å utføre diagnostisering på lik linje med 

psykiaterne. Her var det ikke enighet. Hvis psykologer også er kompetente til å diagnostisere, 

kan det kanskje problematiseres at de ofte bare oppnevnes for evnetesting. Hvis psykologene 

ikke har like god kompetanse på diagnostisering som psykiaterne, vil det være verdt å stille 

spørsmål ved om det da kan rettferdiggjøres at så mange psykologer har diagnostisering som 

en av sine primære arbeidsoppgaver. Det er nærliggende å tro at en psykolog som er har 

spesialisert seg innenfor rusfeltet vil være like aktuell i vurdering av rus-spørsmål som en 

psykiater uten spesiell erfaring på området.  

Som en bemerkning ser ingen av juristene ut til å erkjenne at psykologer kan mye om 

normalutvikling og utviklingspsykologi, og at dette kan være nyttig når patologiske tilstander 

skal vurderes. En psykolog skal med andre ord kunne mer enn bare patologi, de skal også ha 

kunnskap til hva det normale innebærer.  

Til syvende og sist er min opplevelse at mye kan handle om kultur og tradisjon, og at legens 

status i samfunnet fortsatt har stor betydning, også i dette tilfellet. At legen oppfattes som en 

troverdig kilde, kan selvfølgelig handle om at erfaringen med leger er at de er kompetente 

fagfolk. Samtidig er det ikke utenkelig at legens status i samfunnet kan ha påvirkning på hvor 

troverdige de oppleves.  

Det kan virke som psykologene har en jobb å gjøre for å bedre sitt omdømme innen 

rettspsykiatrien. Hvis de ønsker å bli inkludert på lik linje med psykiaterne, må det 

argumenteres for psykologenes kompetanse i slike saker. Det må formidles hva psykologisk 

kunnskap handler om, og hvilke oppgaver en psykolog kan uttale seg om. Dagens praksisen 

rundt oppnevnelse av sakkyndige kan i verste fall føre til at mange potensielt dyktige 

sakkyndige brukes lite på grunn av mangelfull erfaring, manglende innpass eller manglende 

bekjentskapskrets. Dette kan gjelde både uerfarne psykologer og psykiatere. 

Dette er et felt som fortjener oppmerksomhet, nettopp fordi det virker å være preget av 

tradisjoner og holdninger som er mer eller mindre gjennomtenkt. Tidligere forsøk på å ta opp 

temaet har blitt avfeid med profesjonskamp (Rasmussen et al. 2012). Det blir viktig å kunne 

diskutere slik tematikk uten at det oppfattes slik. Så lenge det eksisterer en norm om at det 

alltid skal oppnevnes minst én psykiater, har profesjonen betydning. Det er ikke opp til meg å 

vurdere om psykologer eller psykiatere er best egnet. Er psykiaterne best egnet som 
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rettspsykiatrisk sakkyndige er det riktig at disse oppnevnes oftest. Men praksis bør være 

fundert i noe annet enn kultur og tradisjon, og meningene bør dannes på bakgrunn av noe 

annet enn status.  
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4 AVSLUTNING 

Formålet med studien er å undersøke strafferettsjuristers opplevelse av psykologer og 

psykiatere som rettspsykiatriske sakkyndige. I denne forbindelse er det også viktig å se på 

undersøkelsens begrensninger og hva som kan være aktuelle veier videre. Oppgaven avsluttes 

med en konklusjon. 

4.1 Begrensninger 

Det er vanskelig å bedrive refleksiv analyse på egenhånd, da man må fungere som sin egen 

kontrollør. Det har ikke vært noen andre til å fange opp antakelser og vurderinger som er 

preget av mine forutsetninger og mitt utgangspunkt, på samme måte som det kunne vært i en 

forskningsgruppe (Malterud, 2011, s. 39). Samtidig er konklusjonene i denne studien basert 

på intervjuer av et begrenset antall strafferettsjurister, og utvalget vil derfor følgelig langt ifra 

dekke hele spekteret av strafferettsjuristers oppfatninger og erfaringer. Det blir også tydelig 

når meningene er svært varierende slik det har vært i denne studien. Det kan samtidig hende 

de varierende meningene reflekterer en faktisk uenighet i populasjonen. Intensjonen har 

imidlertid ikke vært å finne en konklusjon som kan generaliseres til hele populasjonen.  

Strafferettsjurister er heller ikke en homogen gruppe. Forsvarer, aktor og dommer har alle 

ulike roller i en rettssak. Dette har tidligere vist seg å ha betydning for hvordan de svarer. I 

tidligere studier har dommere, aktorer og forsvarere hatt noe ulike oppfattelser av forskjeller 

mellom psykologer og psykiatere (Grønnerød et al., 2013). Dommere og aktorer har i større 

grad enn forsvarere foretrukket psykiatere. Faktiske meningsforskjeller mellom gruppene vil 

ikke komme frem i dette studiet, og kan være en svakhet. 

4.2 Videre anbefalinger 

Det finnes få studier knyttet til oppfatninger og erfaringer med psykologer versus psykiatere. 

Studiene som finnes er først og fremst kvantitative. De har gjerne handlet om erfaringer med 

sakkyndige generelt, hvor forskjeller mellom psykologer og psykiatere er inkludert som et av 

mang spørsmål. Det har med andre ord vært relativt lite oppmerksomhet på området. I tillegg 

er de fleste studiene fra andre land. Psykologenes posisjon innen rettspsykiatrien er svært 

varierende fra land til land. Derfor vil norske studier være nyttige. For ekstra nyansering kan 
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det være aktuelt å skille de ulike strafferettsjuristene fra hverandre. Da vil det være mulig å 

finne ut om det er forskjeller i erfaringer og holdninger mellom dommere, aktorer og 

forsvarere.  

Det kunne vært interessant å undersøke videre de løse tankene om status som betydning for 

troverdighet. Er det slik at troverdigheten i retten øker, når yrkesgruppens status øker? Det 

kunne også vært nyttig å undersøke grundigere juristenes kunnskap om psykologer og 

psykiateres utdannelse. Så ofte som disse yrkesgruppene frekventerer rettssaler, vil økt 

kunnskap om hverandres utdannelser kunne ha betydning for rettsikkerheten.  

4.3 Konklusjon 

Denne oppgaven har sett på strafferettsjuristers opplevelse av forskjeller mellom sakkyndige 

psykologer og psykiatere. Ni strafferettsjurister ble intervjuet om deres opplevelser av 

forskjeller mellom psykologer og psykiatere. Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer ble det 

gjennomført en tematisk analyse på datamaterialet. Den tematiske analysen endte med fire 

kandidattemaer: lite erfaring med psykologer som rettspsykiatrisk sakkyndige, den viktige 

legekompetansen, den faglig selvsikre psykiateren og psykologen som en nyttig 

tilleggsressurs.  

Det var relativt stor enighet om nyttigheten av psykiaternes medisinske utdannelse, med 

henvisning til deres kunnskap om sammenhengen mellom kropp og helse. Kunnskap om 

medisinering og psykiatrisk diagnostisering ble også trukket frem som nyttig kompetanse hos 

psykiatere. Dette ble gjerne nevnt i kontrast til psykologens kunnskap på samme felt, som i 

større grad var fraværende, med mindre de hadde spesiell arbeidserfaring på området. 

Psykiateren ble, generelt sett, ansett som mer troverdig som rettspsykiatrisk sakkyndig. Noen 

mente dette handlet om legekompetansen, mens andre trodde status og kultur hadde klar 

betydning. Psykiaterne ble beskrevet som tydelige, sikre og faglig sterke, som i enkelte 

tilfeller kunne bikke over i rigiditet og arroganse. Psykologene på sin side ble beskrevet som 

noen som kunne gi nyttig tilleggskompetanse, men som ikke kunne erstatte psykiaterne. En 

del av informantene hadde gode erfaringer med at det oppnevnes sakkyndigpar bestående av 

én psykolog og én psykiater. Det var bred enighet om at psykologers bidrag til evnetesting var 

nyttig. Det var delte meninger om den generelle tendensen til at psykologer generelt oftere 

gjennomførte tester.   
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Flere psykologer har arbeidet for at psykologer skal bli en del av rettspsykiatrien på lik linje 

med psykiaterne. Hvis det er målet, kan det se ut som det er et stykke igjen. Noen ganger er 

ikke endringer gunstig, andre ganger kan vegring for endring sette en stopper for positiv 

utvikling på fagfeltet. Hvis psykologer ønsker å stå like sterkt som psykiatere på dette feltet, 

kan de tjene på økt kunnskapsformidling om egen kompetanse. Aktuelle temaer her er 

kunnskap om normalutvikling og testbruk, men også egen kunnskap og erfaring med 

diagnostisering av psykiske lidelser. Juristene vet lite om hva psykologutdannelsen innebærer. 

Her er det rom for opplysning. Flere informanter fremmet et ønske om mer samhandling med 

de rettspsykiatrisk sakkyndige, noe som kan gi tid og rom for gode diskusjoner. 
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