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2005 skrev försvarsadvokaten Kenneth Stern en rapport för the American Jewish Committee med 
titeln "Hate Matters - the need for an interdiciplinary field of hate studies". Stern påpekade att en 
mängd olika discipliner ägnar sig åt att försöka förstå hat och hatbrott. Men det finns ingen 
konsensus om hur de centrala begreppen ska förstås eller om vad som förklarar hatets förekomst. 
Stern efterlyste ett korsdiciplinärt fält som erkänner att hat och hatbrott är komplexa fenomen som 
måste belysas från olika håll. Sedan dess har utvecklingen gått framåt, och numera finns bla ett 
International Network for Hate Studies som anordnar konferenser och samlar forskare från hela 
världen och från ett brett urval av vetenskapliga discipliner; kriminologi och rättsvetenskap, 
psykologi, antropologi, etnografi, statsvetenskap och filosofi. Företrädare för olika discipliner och 
olika länder samarbetar numera ofta inom forskningsprojekt, och utbytet fördjupar vår förståelse av 
hat och hatmotiverad brottslighet. Samtidigt uppstår friktion och missförstånd. Själva 
hatbrottsbegreppet, som enligt många forskare är en olycklig konstruktion till att börja med, 
definieras sällan vilket leder till problem när frågor och ärenden ska översättas mellan kontexter. 
I en uppmärksammad artikel från 2012 beskrev de inflytelserika hatbrottsforskarna Jon Garland 
och Neil Chakraborti situationen inom Europeisk hatbrottsforskning och policy som att vi är 
"divided by a common concept". För att kunna fördjupa vår kunskap om hatbrott är det viktigt att vi 
använder de centrala begreppen på ett sätt som är så transparent som möjligt, och kan överföras 
mellan kontexter. Detta är inte enbart en förutsättning för ett framgångsrikt forskningssamarbete, 
utan är också för informationsflödet mellan och inom myndigheter, och har i slutänden stor 
betydelse för hur väl rättsvårdande myndigheter bemöter brottsoffer och hanterar förövare. 

I sessionen "Hatbrottsforskning som tvärvetenskapligt och internationellt projekt" kommer en grupp 
svenska hatbrottsforskare, som representerar olika vetenskapliga discipliner, presentera sin 
forskning med särskilt fokus på de utmaningar det innebär att arbeta över disciplin- och 
nationsgränser.
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