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G. D. H. Coles syn på lojaliteter
När vi har gjort relativt omfattande sökningar efter vad som skrivits om lojalitetsbegreppet
inom filosofi, sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi så har vi aldrig sett någon som
diskuterar G. D. H. Coles behandling av temat lojaliteter i artikeln ”Loyalties” (Cole 1925-6).
Inte ens i de mest ambitiösa och värdefulla översiktsverken tas Cole upp (vi tänker särskilt på
Kleinig 2014). Det skall tilläggas att denna nämnda artikel tas upp i några andra sammanhang,
men då är inte lojalitetsbegreppet i centrum (se till exempel Lamb 2005 samt Masquelier &
Dawson 2016). Coles – i stort sett bortglömda – artikel förtjänar dock ett bättre öde eftersom
den innehåller originella tankar om lojalitet – som vi också menar är ett mycket viktigt
samhällsvetenskapligt begrepp som det behöver teoretiseras mer om. I detta paper skall vi
efter en kort bakgrund först redogöra för Coles idéer om lojalitet och sedan föra en bredare
diskussion där vi kopplar till andra bidrag i lojalitetsdiskussionen.
G. D. H. Cole – en liten bakgrund
George Douglas Howard (G. D. H.) Cole (1889-1959) är en politisk tänkare som inte är
särskilt omdiskuterad i samtiden. I den mån han diskuteras är det främst som en företrädare
för det som omväxlande kan kallas för gillesocialism, pluralistisk socialism eller politisk
pluralism (för relevant bakgrundsläsning, se till exempel Carpenter 1973; Lundh 1982:kap. 23 och Vernon 1980) Från ett svenskt perspektiv är det av intresse att notera att Ernst Wigforss
påverkades påtagligt av Coles idéer (Hansson 1997).
Det är talande att det just är lojaliteter – lojalitet i plural – som skall behandlas strax. Coles
tänkande har beskrivits som extremt inriktat på pluralism, ja det har talats om en besatthet
gällande tematiken: Stears skriver exempelvis att Cole har ”obsession with complex and
competing social allegiances” (Stears 2006:99). Denna långt drivna pluralism får intressanta
och originella konsekvenser för synen på staten. På flera sätt hamnar Coles idéer nära
anarkismen – jämförelser med Proudhon har bland annat gjorts (se till exempel Vernon
1980:xii-xiii) – men Cole godtar till sist ändå statens roll. Det speciella med hans synsätt är att
staten förlorar all särställning – den behandlas som en sammanslutning som andra, en
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funktion vid sidan av andra funktioner. Lundh (1982:kap. 2-3) sammanfattar det bra när han
skriver att själva ”överhögheten” hos staten är det problematiska för Cole.
Även om inte Cole är en teoretiker som är ”inne” görs då och då vissa försök att dra
uppmärksamhet till hans verk. Masquelier och Dawson (2016) har exempelvis framhävt Coles
relevans för sociologisk teori, och Holthaus (2014) har lyft fram Coles originella bidrag till
studiet av internationella relationer.
”Loyalties”
När vi går igenom Coles artikel fastnar vi för följande teman som vi också lägger upp vår
genomgång efter: Lojaliteter som fundamentala; Lojaliteter som frivilliga; Lojaliteter som
ambivalenta; det generella och det partikulära; samt lojalitetskonflikter och dess positiva roll.
Inledningsvis kan vi konstatera att Cole söker efter de fundamentala drivkrafterna bakom det
sociala livet. Till sin hjälp, och som utgångspunkt, tar han Rousseaus tankar om allmänviljan.
Han söker hos Rousseau ”a principle which would guide men in the study of the parts as well
as the whole, and would again in place the broken links in the chain of which ethical and
political theory are, in separation, disconnected fragments” (Cole 1925-6:154). Han nöjer sig
dock inte med Rousseaus svar utan formulerar ett eget gällande de fundamentala
drivkrafterna. Och lojaliteter är svaret: ”Loyalties. In that word I more and more found my
clue to the problem of sociality”; det sägs vidare att ”Nothing is done without loyalty.” Samt
att lojalitet är: ” the whole basis of our capacity to live and work together.” (Cole 1925-6:156)
Som tillägg kan det noteras att det är något oklart i Coles text vad själva ”the problem of
sociality” är. Cole tycks mena att människans socialitet behöver en förklaring snarare än
hennes asocialitet. Men resonemanget bakom denna prioritering framgår inte tydligt.
Om vi övergår till temat ”lojaliteter som frivilliga” så kan vi först lägga märke till det i detta
sammanhang paradoxala förhållandet att ordet lojalitet/loyalty etymologiskt sett har
kopplingar till lag och det lagmässiga (Svenska Akademien 1942:1039). Ord som ”plikt” och
”förpliktelse” är också lätt att etymologiskt koppla till lojalitetsordet. Utifrån detta kan man
förstås förvånas lite över att Cole explicit skiljer på ”obligations” och loyalties. Det
pliktmässiga som många andra lägger in i begreppet lojalitet, tycks Cole placera inom ramen
för ”obligations” istället. Lojalitet tolkas som det ”common sentiment of us all which is the
whole basis of our capacity to live and work together.” (Cole 1925-6:156)
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Lojalitet är frivillig och benämns också som ”living impulses”. ”Loyalty is essentially a
question of will, and the voluntary principle is therefore vital to it” (Cole 1925-6:161). Vi
finner det intressant med kombinationen frivillighet och ”impulses” här. Utifrån ordet
impulser associerar man mer till det oreflekterade och helt spontana snarare än det som man
vill på ett mer genomtänkt sätt. Här hade det varit värdefullt med fördjupning från Coles sida.
Nästa tema som vi skall beröra är lojaliteter som ambivalenta. När det sägs att lojalitet är
”living impulses” så kan det måhända tolkas som att lojaliteter är rakt igenom kreativa och
oproblematiska. Men så enkelt är det inte, enligt Cole. Lojaliteter är roten till både gott och
ont: ”Loyalty is the root of the tree of good and evil conduct” (Cole 1925-6:156)
Om inget mänskligt görs utan lojalitet, som vi nyss har sett att Cole hävdar, så kan vi förstå att
det finns alltifrån goda till onda lojaliteter. Och skall vi försöka begripa helheten i Coles
resonemang måste då detta också innebära att ondskan är en essentiell del av människan,
något som är frivilligt valt i vissa situationer. En rimlig slutledning borde då bli att ondska
aldrig kan reformeras bort med diverse sociala åtgärder – istället är det en självklar del av,
eller följd av, människans frihet.
Cole för också en lite snårig diskussion om det generella och partikulära i det sociala livet,
och relaterar främst till Rousseau. En viktig poäng i denna diskussion tycks vara att allt i
samhället kan ses utifrån två perspektiv – både som något generellt och något partikulärt.
Det är inte så, enligt Cole, att ”de större” sammanhangen, till exempel nationalstaten, med
nödvändighet står för det generella, medan ”de mindre” kontexterna, till exempel en lokal
fackförening, står för det partikulära. Som tidigare antytts så sker en relativisering av
statsmakten i Coles tänkande: staten är en sammanslutning bland andra, med en viss funktion,
men har inte ett primat. Små sammanslutningar kan präglas av samma generalitet som staten
eftersom de inte är mer artificiella och icke-naturliga än staten. Det generella och universella
har sin rot i individen och finns inte i högre utsträckning hos t ex staten. Man kan inte prima
facie utgå från att man tänker mer generellt och socialt om man är verksam inom staten
jämfört med inom andra grupper och sammanslutningar. (Cole 1925-6:161)
Vårt sista tema berör lojalitetskonflikter. Enligt Cole är lojalitetskonflikter vanliga, men ändå
är det något abnormalt. Det är dock lätt att få syn på detta abnormala i samhället; ungefär på
liknande sätt som det är lätt att få syn på psykiska sjukdomar om man studerar människans
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psykiska liv. Att lojalitetskonflikter lätt upptäcks är dock inte detsamma som att det är den
normala relationen mellan lojaliteter.
En harmoni mellan lojaliteter är målet, enligt Cole, och liksom det generella och sociala så har
harmonin sin rot i individen.
Och det är bara den enskilde individen som kan ”döma” mellan olika lojaliteter – det är till
exempel inte statens roll.
As soon as the plurality of loyalties or obligations is admitted, and various
groups and associations are seen as the point of focus for these various loyalties,
it becomes plain that the individual will or conscience, guided by the
consideration of right, is the sole rational arbitrator of such conflicts. There is
not an automatic or overriding loyalty of right to ”the State” or to any group or
association; there is a principle of universality in the mind of man, and in this
lies the final standard of obligation (Cole 1925-6:160)
Att leva i ett spänningsfält mellan en mängd olika lojaliteter utvecklar individen, menar Cole.
Existensen av många lojaliteter innebär följande för individen. Denna mångfald ”compel
comparison, choice, judgment. That community is likely to have the most rational citizens
which has the fullest associative life” (Cole 1925-6:161)
Diskussion
En första sak att ta upp när Cole skall relateras till andra bidrag i lojalitetsdiskussionen är, att
Cole själv i artikeln underlåter att relatera till andra som tar upp just begreppet lojalitet. Man
kunde kanske ha trott att en filosofiskt bevandrad person som Cole skulle ha tagit upp Josiah
Royce till exempel. Men detta sker alltså inte.
Att se lojaliteter som fundamentala för det sociala livet är en relativt ovanlig ståndpunkt.
Inom filosofin så återfinns ett liknande synsätt hos Royce (1995 [1908]), och i senare tid hos
Oldenquist (1982). I dessa fall är lojalitet fokuserat som ett moraliskt fenomen. Men just att
lyfta fram lojaliteter som så pass mycket sociala grundfenomen – där skiljer Cole tydligt ut
sig. Vi har själva gjort en jämförelse med tillit när det gäller detta tema (Arvidson & Axelsson
2014). Under de senaste decennierna har, som bekant, många lyft fram tillit som ett
grundläggande fenomen i allt samhällsliv. I jämförelse med tillit så har lojalitet närmast
behandlats som en restkategori. I vår tidigare artikel ställer vi frågan om denna olikhet i
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behandling av de två begreppen faktiskt är godtycklig. Skulle lojalitet lika gärna som tillit
kunna lyftas fram som ett grundläggande fenomen i det sociala livet? Hur som helst, om man
lutar åt ja på den frågan så är Cole värd vidare studium.
Om vi övergår till lojaliteter som frivilliga så kan vi återigen ta upp Royce. Här finns en tydlig
likhet dem emellan. Royce klassiska definition av lojalitet lyder ”The willing and practical
and thoroughgoing devotion of a person to a cause” (Royce 1995 [1908]:9, kursivering i
original). Naturligtvis finns det många problematiska aspekter av att betona lojalitet som
enbart frivillig, vilket vi själva bland annat har diskuterat (Arvidson & Axelsson 2014). Vi vill
tydligt skilja på frivillig och ofrivillig lojalitet. I vår analys menar vi att lojalitet alltid har
pliktmässiga inslag – men det kan variera om lojaliteter är frivilligt eller ofrivilligt ingångna.
Men just det pliktmässiga är väsentligt, och vi menar att Coles uttryck gällande ”living
impulses” inom lojaliteten låter för spontant för att vara en passande benämning på lojalitet.
Att fokusera lojalitet som ”sentiment” kan jämföras med att se lojalitet som emotion, vilket
har framhävts av James Connor (2007) som har behandlat lojalitetsbegreppet inom ramen för
emotionssociologin.
”Nothing is done without loyalty”, skriver Cole (1925-6:156), som vi har sett – här kan man
då, bland annat, fråga sig om handlingar inriktade mot individer själva också är präglade av
lojalitet? Vårt svar är ja. Vi har teoretiserat kring självlojalitet och menar att viktiga delar av
lojalitetens verklighet faktiskt handlar om individers lojaliteter till själva. Liksom när det
gäller andra lojaliteter menar vi att det också på detta område är viktigt att skilja frivilliga och
ofrivilliga lojalitetsformer (Arvidson & Axelsson 2017). I vilken mån självlojalitet kan
kombineras med Coles tänkande om lojalitet är en fråga värd ytterligare undersökningar.
”Lojaliteter som ambivalenta” är ett tema där Cole hamnar i samma kategori som en del andra
lojalitetsteoretiker. Som exempel kan Foust (2012:1-6) nämnas. Det tillhör, enligt Foust,
lojalitetens essens att den är ett osedvanligt moraliskt tvetydigt fenomen.
Vad gäller diskussionen om det generella och partikulära i samhällslivet, så uppfattar vi den,
som sagt, som snårig. Hur egentligen Cole kopplar till Rousseau et cetera är dunkelt. Och här
är vi inte ensamma i vår undrande attityd. Frågan om hur (eller kanske om) Cole kan utveckla
ett pluralistiskt system utifrån Rousseaus påtagligt icke-pluralistiska idéer är överhängande,
menar bland annat Vernon (1980:xxii).
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Coles syn på lojalitetskonflikter och hanteringen av dessa är till viss del relativt ointressant
och till viss del hyperintressant. Det ointressanta är idéerna om att lojalitetskonflikter är något
abnormalt och att harmoni mellan lojaliteter är mer normalt. Detta ser vi helt enkelt som
falskt. Vi menar att Fletchers (1995) numera klassiska idé att lojaliteter i sig själva är
spännings- och konfliktskapande, är mycket värdefull (se Ahlstrand et al 2017 där vi
utvecklar vårt synsätt på Fletcher något). Enligt Fletcher skapar lojaliteter spänningar och
konflikter eftersom lojalitet per definition är partiskhet. Att vara lojal mot någon/något
innebär samtidigt bortväljande av någon/något man inte är lojal mot. Och i detta bortväljande
ligger en spännings- och konfliktskapande potential. Lojaliteter och lojalitetskonflikter kan
sägas bli närmast synonyma utifrån Fletchers resonemang. Och vi menar att detta är ett
mycket mer hållbart och intressant resonemang än Coles idéer om lojalitetskonflikter som
abnormala.
Det som är hyperintressant med Coles resonemang är dock betoningen att hanteringen av
lojalitetskonflikter leder till positiva och utvecklande konsekvenser för personer. Detta
bedömer vi som en mycket originell idé. Att koppla lojalitet till ett utvecklande av
”comparison, choice, judgment” kan vi kanske säga att Hirschman (1970) gör i sin klassiska
studie när han bland annat framhäver lojalitetens betydelse för ”voice”. Men att se själva
lojalitetskonflikterna som utvecklande, blir något unikt i Coles bidrag.
Guetzkow (1955:39-45) har, enligt vår mening, presenterat det mest intressanta resonemanget
när det gäller hantering av lojalitetskonflikter. Han skiljer på tre grundläggande sätt att
hantera sådana konflikter: non-perception, compartmenting samt narrowing of functions.
Non-perception kan översättas till förnekelse. Man blundar helt enkelt för krocken som sker
och intalar sig själv att olika lojaliteter är förenliga. Vi kan kanske tänka oss en kristen
marxist här, som för att få det hela att gå ihop behöver blunda för väsentliga delar av Marx
tänkande. Compartmenting innebär att en uppdelning av exempelvis tid sker. En individ delar
alltså upp sin tid så att olika lojaliteter fokuseras under olika tider i personens liv. För att
återigen ta ett exempel med anknytning till religion: en person kan känna sig lojal gentemot
kyrkan på söndagarna medan mer världsliga lojaliteter är aktuella under övriga veckan.
Slutligen narrowing of functions som ligger nära compartmenting, men här tilldelas olika
lojaliteter olika funktioner på ett mer medvetet sätt jämfört med compartmenting. Guetzkow
tar exemplet med den begränsat patriotiske personen som tror på frihandel. En dylik person
kan begränsa sin patriotiska lojalitet så att den till exempel endast gäller försvarsrelaterade
spörsmål. Man känner patriotism när man ser det egna landets militär, när det talas om
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försvarsanslag och så vidare. Men när det gäller handelsfrågor så gäller inte denna patriotism
längre. I handelsfrågor finns då en lojalitet till internationalism snarare. Om de olika
lojaliteterna ges olika funktioner kan krockar undvikas, enligt Guetzkow.
Om man kopplar ihop Coles resonemang med Guetzkows begreppsapparat måste vi dra
slutsatsen att det är compartmenting och narrowing of functions som är aktuella alternativ vid
lösningar av lojalitetskonflikter. Om man, som Cole, tror att lojalitetskonflikter skärper vår
rationella förmåga så kan man knappast bejaka något så irrationellt som förnekelse (nonperception)…
Vi har själva i tidigare arbete framhävt att lojalitetens processuella sida behöver teoretiseras
mer – och vi har då resonerat kring begreppet ”lojalisering” inom vilken olika lojalitetsformer
hanteras parallellt (Arvidson & Axelsson 2015). För en vidare teoretisering kring denna
tematik tror vi att Coles tankar om lojalitetskonflikternas kreativa betydelse är en viktig
pusselbit.
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