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Kort om instituttet
• Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) er Nordens 

største samfunnsvitskapelige forsknings- og 

utdanningsinstitusjon i kriminologi og rettssosiologi 

• Opprettet 1954 som Institutt for kriminologi og strafferett og i 

dagens form i 2000

• 26 tilsatte: 10 professorer (+ en ny), en førsteamanuensis II, tre 

administrative ansatte, fem postdoktorer, seks stipendiater (+ 

fem nye), én forsker, to vit.ass.

• Fire studieprogrammer
– Årsenhet i kriminologi (24 studieplasser)

– Bachelor i kriminologi (48 studieplasser)

– Master i kriminologi (20 studieplasser)

– Master i rettssosiologi (åtte studieplasser)

• I alt: 305 studenter 

• Svært gode søkertall, spesielt til nyopprettet Årsenhet





Arbeid med å forbedre 

studieprogrammene

• På kort sikt 

– Igangsetting nytt studieprogram (Årsenheten)

– Sikre best mulig undervisning til høsten, antatt 

med digitale løsninger

• På lengre sikt

– Videreutvikling av masterprogrammene for å 

integrere praksis og styrke arbeidslivsrelevansen

– Etablere rådgivende arbeidslivspanel



• God økonomi som følge av 

eksternfinansierte prosjekter (26% av totale 

inntekter)

– Norges forskningsråd

• Pågående prosjekter: MIGMA, CRIMEANTHROP, 

JIHAD

• Nye prosjekter: EVIDENCE, Prisonhealth, PriSUD,

– UiO:Livsvitenskap

• Medical, legal and lay understandings of physical 

evidence in rape cases (Evidently Rape) 



Hva forsker vi på?

• Mandat og praksis for politiet nasjonalt og 

internasjonalt

• Innhold i og konsekvenser av straff

• Straffesakskjede, spesielt bevis

• Årsaker til kriminalitet

• Grenseoppdragning mellom skadelige 

handlinger og det samfunnet definerer som 

kriminalitet

• Konsekvenser av kriminalitet for ofre og 

samfunn



Vitenskapelige publiasjoner
• Omfang og kvalitet

– Publikasjonspoeng for IKRS: 2019: 53 NVI-tellende publikasjoner hvorav 

38 % på nivå 2 og i alt 64 poeng. Per ansatt: IKRS 3,52, Jur.fak: 2,23, UiO: 

1,86. 

Eksempler

– Katjas Franko: The Crimmigrant other. Migration and Penal Power.

– Kjersti Lohne, ”Penal humanitarianism beyond the nation state: An analysis 

of international criminal justice” ( som hun fikk ESC Young Criminologist 

Award 2019 for) 

– Mareile Kaufmann: Predictive Policing and the Politics of Patterns (som

hun fikk pris for årets artikkel i for British Journal of Criminology)

– Isolasjon. Et fengsel i fengselet, redigert av Marte Rua og Peter Scharff 

Smith.



Arbeid med å sikre en god balanse 

mellom undervisning og forskning
• Stor undervisningsbelastning for de faste 

vitenskapelige ansatte

– Lav lærerdekning, bedre enn på jusstudiet men 

dårligere enn på sammenlignbare fag på Det 

samfunnsvitenskapelige fakultetet. Dette svekker 

både undervisning, forskning og formidling 

• Løsninger

– Redusere emner/forenkle undervisning

– Styrke kapasiteten

• I gang med ansettelse av ny fast vitenskapelig ansatt. Vi 

må i tillegg vurdere å ansatte vikar eller lektor om vi får 

mer ekstern finansiering



Arbeid med å forbedre vilkår forskning

• Krevende vilkår for de ansatte

– Prosjektlederansvar for forskere med eksterne 

prosjekter

– Midlertidig ansatte med flere prosjekter

– Avklaring av hvem som gjør hvilke administrative 

oppgaver: administrative ansatte på IKRS, 

administrative ansatte på fakultetet, vitenskapelige 

ansatte

• Løsninger

– Flere ansatte

– Klargjøre ansvarsfordeling



Arbeid med formidling

• COVID-webinarene

• Bordercriminologies

• Isolasjonsnettverket 

• Voldtektslovgivning


