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Till minne av Stuart Hall (1932-2014)

Stuart Halls dialogiska interventioner

Johan Fornäs 

Universitetsvärlden brukar ålägga sig tre huvuduppgifter: forskning, undervisning 
och samverkan med det omgivande samhället. Trots att högskolejobbet domineras av 
undervisning tenderar den vetenskapliga världens kvalitets- och meritbedömningar att 
ensidigt lägga störst vikt vid forskning och dithörande publicering, och samtidigt betona 
forskarens individuella prestationer snarare än bidragen till kollektiva miljöer.

Det finns flera anledningar att ifrågasätta detta tänkande, och då inte enbart av prag-
matiska bemanningsskäl. De rådande kriterierna riskerar nämligen att undervärdera 
omistliga kreativa kvaliteter som överskrider gränserna mellan dessa tre verksamhets-
grenar. Förmedling och samverkan är inte bara sekundära påbyggnader på den veten-
skapliga forskningens bas, utan i många fall tar kunskapsutvecklingen vägen genom 
lärandeprocesser och dialoger över institutionella gränser.

Den 10 februari avled en kollega som just förmådde göra pedagogik och överbryggan-
de samspel vetenskapligt produktiva. Den jamaicansk-brittiske kulturteoretikern Stuart 
Hall var både tänkare, lärare och samverkare, men då inte som tre åtskilda uppgifter utan 
som oskiljbara element i samma intellektuella rörelse. Hans vetenskapliga betydelse låg 
i hög grad i kapaciteten att göra kollektiva processer till kärnan i kunskapens teori- och 
metodutveckling. Hans kommunikativa förmåga till dialogiska interventioner är väl värd 
att inspireras av, inte minst inom medie- och kommunikationsvetenskapen. 

Just MKV är nog det akademiska ämne där Halls verk vunnit starkast insteg i den 
vetenskapliga kanon, åtminstone i Norden. Bland sociologer, statsvetare, antropologer, 
etnologer, historiker, språk- eller litteraturvetare har han naturligtvis många enskilda 
anhängare, särskilt bland dem som sysslar med postkoloniala studier och i viss mån även 
inom diskursanalysen. Men han verkar där sällan ha letat sig in i grundkurslitteraturen på 
tillnärmelsevis samma sätt som inom medievetenskapen, där inte minst hans encoding/
decoding-modell blivit klassisk.

Egentligen vågar jag här bara uttala mig om Sverige, och även där har jag rätt be-
gränsad kunskap om hur det egentligen ser ut i andra ämnen än mina egna. En hastig 
sökning på nätet och i min egen bokhylla identifierade bara fem sammanhang där 
Halltexter utgetts på svenska: ”Rasism som ideologisk diskurs” (1989) i tidskriften 
Häften för Kritiska Studier (1993); ”Cultural studies och dess teoretiska arv” (1992) i 
tidskriften Zenit (1997); ”Betydelse, representation och ideologi. Althusser och den post-
strukturalistiska debatten” (1985) i antologin Samtidskultur och kommunikation (1999); 
”Kulturell identitet och diaspora” (1990); ”När inträffade ’det postkoloniala’? Tänkande 
vid gränsen” (1996) i antologin Globaliseringens kulturer (1999); samt ”Kodning och 
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avkodning” (1980) i antologin Samtidskultur (1999). Det kan finnas ytterligare något 
enstaka exempel, men redan här kan man se flera talande mönster. Medieklassikern är 
den som skrevs först. Majoriteten av texter hör till det postkoloniala fältet. Och majori-
teten publicerades på svenska 1999, med två undantag från 1993 och 1997, men alltså 
samtliga inom ett rätt snävt tidsspann, vilket antyder att det svenska Hallintresset var 
som störst på andra halvan av 90-talet. Hall var så vitt jag vet heller ingen särskilt flitig 
besökare på våra breddgrader: jag känner inte ens till om han någonsin besökte Sverige.

Nyheten om Halls död gav mot bakgrund av denna ganska begränsade dokumente-
rade reception upphov till en förvånansvärt stark våg av sorg och saknad i de sociala 
medierna. Få betecknar sig väl som ”Hallister” men många har uppenbarligen berörts av 
hans gärning. Här fanns ett överraskande starkt inslag av kärlek och djup respekt – Hall 
sörjdes nästan som en kulturvetenskapens Nelson Mandela. Vad har gett honom en så 
framträdande plats i mångas hjärtan?

Halls bana fascinerar, men inte genom något solitärt storverk utan med sin kommuni-
kativa karaktär. Det är där jag tror man måste söka förklaringen till hans stora betydelse 
men kanske också svårigheten att klart identifiera hans egna bidrag.1

En gränsöverskridande bana
Stuart Hall föddes i Kingston 3 februari 1932 och blev 82 år. Fadern var United Fruits 
första svarta ekonomichef på Jamaica, medan modern hade brittiskt vita rötter. Stuart 
fick klassisk engelsk utbildning och engagerade sig i självständighetskampen. 1951 kom 
han till England för studier vid Oxford. Han startade den inflytelserika tidskriften New 
Left Review i en anda av odogmatiskt självständig ”marxism utan garantier”. 

Han verkade som lärare och redaktör i London från 1961 men flyttade 1964 till Bir-
mingham som forskare vid det nybildade Centre for Contemporary Cultural Studies, 
vars ledning han övertog 1972. CCCS vann nationell och internationell berömmelse 
för att med små resurser utveckla en otroligt produktiv miljö där studenter och lärare 
organiserade studiegrupper och publicerade stenciler och antologier som kom att avsätta 
djupa spår i kulturforskningens politiska historia. Hans företrädare Richard Hoggart och 
Raymond Williams var vid sidan av det akademiska starkt engagerade i folkbildning, 
och det gällde också Hall genom hela hans karriär, ända fram till hans sista rader i boken 
After Neoliberalism? (2013).

Som sociologiprofessor vid Open University från 1979 fortsatte Hall att ordna kur-
ser, antologier och diskussioner som överskred alla möjliga gränser. På slutet vacklade 
hälsan, men han förblev en central referenspunkt inom en rad olika ämnen och fält, och 
särskilt då det som kallas cultural studies eller kulturstudier. Regissören John Akomfrah 
ger i installationen The Unfinished Conversation (2012) och filmen The Stuart Hall 
Project (2013) en fin bild av hans nyfiket dialogiska engagemang.

Hall gick i första ledet i att omvandla brittiska cultural studies från att vara en lokal 
gruppering eller riktning som kallades ”Birminghamskolan” till att bli dagens globala 
och vitalt mångfasetterade fält för kulturstudier. Hans hängivna insiktstörst smittade av 
sig på studenter och kollegor över hela världen, och förhindrade att kulturstudierna som 
så många andra en gång nydanande riktningar stelnade till rigid dogmatik. 
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Ett dialogiskt verk
Halls tidiga texter i The Popular Arts (1964), Resistance through Rituals (1975) och 
Culture, Media, Language (1980) rörde medier, populärkultur och ungdomskultur. Den 
brittiska subkulturforskningens analyser av ungdomsstilar som rituellt motstånd eller 
kulturaliserad politik fick genomslag långt utanför universiteten. Hans kommunikations-
modell för hur mening in- och avkodas av mediernas producenter respektive publik hör 
trots sina begränsningar till medievetenskapens grundkurs.

Sedan kom antologier om andra politiska och sociala frågor, såsom Policing the 
Crisis (1978), The Politics of Thatcherism (1983), Politics and Ideology (1986) och 
New Times (1989). Hall myntade begreppet Thatcherism och analyserade kritiskt de 
nya hegemoniska (förhärskande) former för konservatism och liberalism som länge 
höll Storbritannien och hela världen i ett järngrepp. Inspirerad av bland andra Antonio 
Gramsci, Louis Althusser, Ernest Laclau och Chantal Mouffe var han samtidigt i hög 
grad självkritisk gentemot vänsterns oförmåga att hantera nyliberalismens och höger-
populismens utmaningar. 

Hall engagerade sig så småningom allt starkare i frågor om migration, mångkultur, 
rasism och etnicitet, i böcker som Questions of Cultural Identity (1996) och Different: 
A Historical Context (2001). Han blev helt central i fältet för postkoloniala studier, men 
också i en vidare tematisering av hur identiteter och skillnader konstrueras genom sociala 
samspel och förblir ständigt motsägelsefullt fragmenterade och föränderliga, vilket även 
influerade dem som undersökte genus och sexualitet.

Alla nämnda titlar skrevs tillsammans med andra. Andra storheter blir kända för 
ett eller flera massiva egna verk som får vid spridning, men Hall var annorlunda. Han 
varken tog någon doktorsexamen eller gav ut egna monografier. I stället verkade han 
tillsammans med andra i kurser, antologier, tidskrifter, radio och TV, konferenser, ut-
ställningar och andra kollektiva projekt. Han var ingen solospelare, utan en klok och 
lyhört pådrivande medspelare – ett slags kollektiv mentor, lite som Mandela. 

Varken till formen eller innehållet stelnade Halls arbete någonsin till ett avrundat 
Verk, utan var ständigt i process, i samspel med andras idéer. De kulturstudier han 
inspirerade förblir ett rörligt politiskt projekt, ingen fixerad akademisk disciplin. Han 
bildade ingen fast skola utan öppnade framåtsyftande samtal med ingripande syfte. 
Det är ingen slump att två volymer tillägnade Halls arbete heter Critical Dialogues in 
Cultural Studies (1996) och Without Guarantees (2000).

En kommunikativ röst
Halls insatser förenade alltså på ett fruktbart sätt egenskaper som annars brukar glida 
isär, men som sammantaget gjorde honom till en i högsta grad kommunikativ forskare.

För det första hade han något att säga, att kommunicera. Han drev linjer, med en 
osviklig förmåga att som vägvisare samla spretiga perspektiv till en övertygande rikt-
ning i den politiska debatten. Hans kunskapssökande måste göra skillnad i den sociala 
världen – i politik, kultur och vardagsliv. Kulturstudierna måste göra interventioner, och 
inte bygga slutna teoretiska luftslott av inåtvänt mediterande. I fokus stod makt, men 
inte som metafysisk essens utan som något konkret och socialt, i relation till motstånd 
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men också till mening och identitet. Strävan att knyta samman mening och makt eller 
kultur och politik delade hans kulturstudier med den äldre kritiska teorin liksom med 
kultursociologin.

Hall vidgade kulturforskningens fält genom att ta tidigare föraktade ”låga” fenomen 
på allvar: populärkultur, mediekultur, arbetarkultur, mångkultur… Inget mänskligt var 
främmande för honom – eller för kulturstudierna i hans anda. Han förlorade sig ändå 
inte i obskyra detaljer utan förmådde vaket identifiera aktuella huvudfrågor och orientera 
i en snårig politisk och teoretisk terräng. Med okuvlig energi och vilja till förändring 
förmådde han samtidigt se nyanser och komplexitet. 

För det andra förmådde han nämligen också lyssna och förmedla andras tankar, inte 
bara låsa in sig i ett rättroget läger. Där skilde han sig från många med stark egen agenda 
men föga intresse för vad andra har att tillföra. Hall hade en imponerande kombinatorisk 
och kommunikativ begåvning. 

Exempelvis urskilde han 1980 två konkurrerande huvudparadigm i kulturstudierna: 
en historiskt inriktad kulturalism som Hoggart och Williams företrädde, och en yngre 
strukturalism som upplöste kulturella helheter i diskursiva konstruktioner. Men medan 
många radikaler tog för givet att man måste ta ställning för de senare mot de förra så 
betonade Hall i stället att bägge behövdes för att motverka varandras brister. Struktu-
ralismen sätter frågetecken kring kulturernas helhetlighet medan kulturalismen proble-
matiserar strukturtänkandets brist på historisk förändringstematik.

När han sedan 1997 skrev om representationer lät han strukturalistisk semiotik från 
Saussure till Barthes brytas mot Bachtins mer processorienterade dialogicitet. Aldrig 
räckte ett teoribygge ensamt till, utan det fanns alltid utrymme att diskutera vidare från 
andra perspektiv.

Få har lika tydligt genomfört ett så brett gränsöverskridande dels mellan olika ämnen 
och dels mellan akademin, kulturlivet och politiken. Hall vann erkännande inom många 
vetenskapliga fält, vilket delvis förklarar bredden i reaktionerna på hans död. Hans namn 
står centralt i så vitt skilda fält som mediestudier, kulturstudier, sociologi, politisk teori, 
antropologi och postkoloniala studier, och för dem som studerar så vitt skilda ting som 
populärkultur, ideologier och identiteter. 

Brobyggandet sträckte sig långt utanför akademin. Han deltog i flera konst- och 
utställningsprojekt och var mycket jazzintresserad. Den tidskrift han var med och 
startade 1995 fick heta Soundings, som betyder sondering eller pejling men också as-
socierar till ljud och därmed röster. Hela hans intellektuella arbete var en pejling av 
samtidens ödesfrågor, med musikaliska kvaliteter i det emotionellt engagerande och det 
polyfoniska samspel, i mönster av call and response, där tydliga teman bryts i levande 
improvisationer.

En generös inspiratör
Jag har en känsla av att Halls verk ibland förminskas genom att det betraktas som mer 
pedagogik än forskning. Han ”reduceras” då till förmedlare av andras tankar (från Gram-
sci till Mouffe) snarare än att fullt ut erkännas som självständig teoretiker. En sådan 
inställning missar den kreativa kärnan i den typ av kommunikativt kunskapssökande 
som han var en av de främsta företrädarna för. Han var en inflytelserik nytänkare – men 
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inte genom att ställa sig vid sidan och skära av förbindelserna med andra, som så många 
andra teoretiker gör när de bygger isolerade fästningar och nästan bara nämner andra för 
att ta avstånd från dem. Halls nytänkande utvecklades i stället i täta och mångstämmiga 
dialoger. De som ser honom som bara en sekundär introduktör gör ett fatalt misstag, och 
inser inte hur mycket bättre sätt att förstå världen han erbjöd just genom sin polyfoniska 
öppenhet. Han var helt enkelt åtskilligt mycket klokare och mångsidigare än de flesta 
av dem han samtalade med. I hans fall drev den folkbildande omsorgen samtidigt en 
självständig spjutspets in i forskningsfronten.

Halls kommunikativa förmågor grundades i hans egen bana och position i samhället 
och akademin. Med sin jamaicanska bakgrund såg han sig som ”familiar stranger” i 
Storbritannien, en ”inside outsider” som behöll viss distans till brittiska institutioner och 
därmed förstod dem bättre och förmådde röja nya vägar genom de intellektuella fälten. 
Han var gränsöverskridande banbrytare men samtidigt brobyggare, en fritt nätverkande 
intellektuell, en akademiker-aktivist som navigerade mellan olika aktuella teoretiska rikt-
ningar, alltid med klokt nyanserad men samtidigt bestämd och kritisk röst. Socialt knöt 
han ihop olika grupper i gemensamma projekt på ett sätt som få andra förmådde, och 
personligt framträdde han som en människa med särskilda kvaliteter: med pondus, allvar 
och närvaro i tidens stora frågor, någon som övertygande bottnade i egna erfarenheter. 

Stuart Hall gjorde skillnad – inte i ensamt majestät utan i samverkan med andra. Den 
täta kombinationen av tänkare, lärare och samverkare gjorde hans insikter klarare och 
rikare än dem vars idéer han samspelade med. Hans dialogiska interventioner är därför 
väl värda att låta sig inspireras av.

Not
 1. En tidigare version av artikeln publicerades i Svenska Dagbladet Under strecket 17 februari 2014. Jämför 

även min artikel ”The Dialectics of Communicative and Immanent Critique in Cultural Studies”, tripleC, 
11:2 (http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/504).
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