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Abstract  

The purpose of this thesis is to probe into Goodhart’s theory of Somewheres and Anywheres in the Swedish 

society. Goodhart’s theory states that a population in the modern 21st century can be divided into the groups 

Somewhere and Anywhere. This thesis examines if the theory is viable in the Swedish society and if the 

categories determines the electorates feeling of being able to impact the political agenda. The method used 

in this thesis is semi-structured interviews with eight electorates — in a younger age bracket (19-29), and an 

older age bracket (52-63), in four different categories of residential areas. The result indicates that the theory 

is viable in Sweden and that the Somewhere-electorates feel like they cannot impact the political agenda. 

The Anywhere-electorates feel like they can, and is the group that has dominated the politics. This may be a 

explanation for the unstable politics we see in the western society, since Somewheres, according to 

Goodhart, is half the population, while Anywheres only make up 20-25 percent but is the group ruling 

politics which leads to discontent, and can be a factor leading to unstable politics.  

Keywords: Goodhart, Somewheres and Anywheres, political impact, unstable politics, Sweden, the political 

agenda, identity, forgotten electorates.  
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1. Inledning 
   


The Anywhere world of geographical, and often social, mobility, of higher education and professional 

careers was once the preserve of a small elite; it has now become general, though not universal. For 

Somewheres, meanwhile, post-industrialism, has largely abolished manual labour, reduced the status of 

lower income males and weakened the national social contract - neither the affluent nor employers feel the 

same obligation towards ’their’ working class that they once did. In a democracy the Somewheres cannot, 

however, be ignored (Goodhart, 2017: 6).  

2016 inträffade två stora händelser i vårt moderna politiska samhälle. Medborgarna i Storbritannien röstade 

ut landet ur Europeiska Unionen. Medborgarna i USA valde Donald Trump som deras president. Efter det 

svenska valet den 9 september 2018, tog det drygt fyra månader till en genomröstning av statsminister samt 

regering, vilket är rekordlång tid i Sverige då det inte tagit mer än 25 dagar att bilda regering som längst 

efter ett riksdagsval, sett till efterkrigstiden (Goodhart, 2017; Regeringen, 2019, 24 Januari; Bäck & 

Hellström, 2018: 286). Brexit, Trump och det svenska valet 2018 — är händelser som tydliggjort att vänster-

högerskalan har utmanas av identitetspolitik med rötter i det kulturella. De svenska väljarna har allt mer 

sällan en stark politisk identitet, samtidigt som identitetspolitik tar en stor plats på den politiska 

dagordningen (Lindholm, 2017, 3 Maj; Goodhart, 2017: 8-9). David Goodhart; en politisk kommentator, 

journalist och författare som arbetar på brittiska tankesmedjan Policy Exchange skriver att under årtionden 

har ett politiskt system upprätthållits där en stor del av befolkningen har blivit bortglömda. Han påstår att en 

av orsakerna till varför Trump vann var för att han talade till de bortglömda. Goodhart har utvecklat en teori 

som han påstår är tillämpningsbar på alla västerländska moderna samhällen. Teorin handlar om att 

befolkningen kan kategoriseras in i olika kategorier, varav denna studien undersöker Somewheres och 

Anywheres. Goodhart menar att om klyftan mellan Somewheres och Anywheres blir för stor, leder detta till 

en splittrad och instabil politik. Att det tog drygt fyra månader att bilda regering efter riksdagsval skulle 

kunna vara ett exempel på detta (Policy Exchange, 2019; Goodhart, 2017; Bradley, 2016, 9 Mars; Policy 

Exchange UK, 2017, 17 Mars; Regeringen, 2019, 24 Januari).  

Det utomvetenskapliga forskningsproblemet som låg till inspiration för denna studie är frågan som i 

folkmun och i media rapporterats utefter dessa politiska händelser, nämligen: hur kunde det bli såhär? Det 

går att finna flera bakgrundsfaktorer för att besvara den frågan men denna studien prövar ifall Goodharts 

teori om Somewheres och Anywheres är hållbar i det svenska samhället. Ifall teorin stärks innebär det att 

studien utmynnar i en föreslagen förklaringsmodell för sambandet mellan kategoriseringen av Somewhere 

!1



och Anywhere, klyftan mellan de två grupperna och upplevelsen att kunna påverka den politiska 

dagordningen — vilket utmynnar i en förklaringsfaktor till ett politiskt missnöje som leder till en splittrad 

och instabil politik. Trump blev vald, Brexit röstades igenom och Sverige var utan regering i flera månader 

— vilket leder till den vetenskapliga gåtan: hur kunde det bli såhär? Problemet som denna studie undersöker 

är inomvetenskaplig då Goodharts teori tidigare inte tillämpats på det svenska samhället (Goodhart, 2017). 

Utmaningen Sverige står inför summeras följande: Om man känner att politikerna inte hör oss, 

journalisterna skildrar inte våra utmaningar — då är det sista man har att ta till sin röst (Landstedt, 2017, 5 

Februari;Goodhart, 2017; Policy Exchange UK, 2017, 17 Mars). 

Figur 1:Den här studiens sammanställning gällande Somewhere och Anywheres politiska förhållningssätt (Goodhart, 
2017). 

Goodhart har kategoriserat de brittiska medborgarna och hävdar att halva befolkningen är Somewheres och 

20-25 procent av den brittiska befolkningen tillhör Anywheres. Den genomsnittliga Somewhere-individen 

har en medelinkomst, ingen eftergymnasial utbildning, tenderar att inneha åsikter av konservativ karaktär 

och tillhör en lägre socialklass samt är bosatt i samma område genom livet. Den genomsnittliga Anywhere-

individen är av högre social-klass, har en högre grad av utbildning, tenderar inneha åsikter av en mer liberal 

karaktär och en högre grad av rörlighet. Anywheres ser världen och har ett politiskt förhållningssätt, 

varsomhelst-ifrån. De har ett bredare icke platsbundet perspektiv för att de kan ser politiken varsomhelst-

ifrån och deras politiska förhållningssätt är ifrån Anywhere. Somewheres ser världen någonstans-ifrån och i 

Somewheres fall handlar det om ett platsbundet perspektiv, de ser världen och deras politiska 

förhållningssätt härstammar från Somewhere (Goodhart, 2017: 23-25). 

Tidigare forskning denna studie använt, är sådan forskning som behandlar flertalet av de bakgrundsvariabler 

som Goodhart använder för att förklara skillnader mellan de två grupperna. En av de bakgrundsvariabler 

Goodhart menar är av relevans är platsanknytning. Platsanknytning är av relevans eftersom Somewheres och 

Anywheres politiska förhållningssätt är antingen platsbundet eller ej, varav tidigare forskning visar att en 

hög grad av platsanknytning korrelerar med en låg grad av mobilitet och en hög grad av mobilitet korrelerar 

med en låg grad av platsanknytning (Goodhart, 2017; Fischer & Malmberg, 2001: 369). Tidigare 

väljarforskning är av vikt, eftersom Goodhart utgör ett fält av denna forskning. I en svensk kontext uppvisar 

väljarforskning att vi kan vänta oss en mer instabil politik framöver (Goodhart, 2017; Bäck & Hellström, 
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2018: 280). Den politiska dagordningen används i studien då Goodharts teori hävdar att instabil politik sker 

om halva befolkningen är bortglömd, där tidigare forskning visar att kärnvärden i väljarkåren har splittrats. 

Definitionen att kunna påverka handlar om att medborgarna kan identifiera sig med den politiska 

dagordningen, att deras kärnfrågor är med i den politiska dagordningen och att deras synsätt är med. Vilket 

utgör en kvalitativ ansats i denna studie då det handlar om en upplevelse att kunna påverka den politiska 

dagordningen (Goodhart, 2017; Kaufmann, 2017: 1-3). Somewheres och Anywheres berör identitet, vilket 

innebär att tidigare forskning i detta använts där definitionen av identitet utgår från Parsons achieved identify 

som innebär att identiteten är antingen vem man är eller vad man gör, varav Goodhart menar att 

Somewheres har en stationär identitet och Anywheres en bärbar identitet (Parsons, 1960; Goodhart, 2017; 

Kaufmann, 9 November; Kaufamann, 2017: 1-3; Goodhart, 2017: 8-9). Denna studie kompletterar den 

tidigare forskningen med att pröva ifall Goodharts teori är hållbar, på det svenska samhället (Goodhart, 

2017; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wägnerud, 2017: 32-33).  

Politikereliten befinner sig på en helt annan nivå en (sic!) den vanliga medborgaren och därmed inte har 

samma uppfattning om vilka områden som upplevs som mest problematiska i vardagssamhället (Eriksson, 

2007: 188).  

Om ett lands politik endast utgår från de 20-25 procenten av befolkningen som Goodhart hävdar Anywheres 

utgör och inte är förankrad i den halva befolkningen, som Somewheres, enligt Goodhart utgör — leder det 

till att halva befolkningen upplever att de inte kan påverka den politiska dagordningen. Om det är som 

Goodharts teori hävdar, är det ett demokratiskt problem. Enligt Goodhart existerar dessa exempel som 

Trump och Brexit, vilka indikerar att ett politiskt missnöje existerar och detta missnöje har fått ett starkt 

befäste och är större än vad som varit generellt betraktat (Goodhart, 2017: 4-6). Denna studie testar ifall 

teorin är hållbar på det svenska samhället genom semistrukturerade djupintervjuer, därmed är studien 

kvalitativ samt teoriprövande (Goodhart, 2017; Esaiasson et al, 2017: 237).  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka ifall Goodharts teori om Somewheres och Anywheres går att 

tillämpa på det svenska samhället. Frågeställningen avser till att studera ifall Somewheres och Anywheres 

går att finna i det svenska samhället och ifall kategorierna har ett samband med medborgares upplevda 

föreställning om att kunna påverka den politiska dagordningen. Det handlar om att pröva hållbarhet av 

teorins aspekter samt undersöka den konkreta upplevelsen om att kunna påverka den politiska dagordningen, 

i och med att påverkan hänger ihop med teorins kategorier (Goodhart, 2017; Bryman, 2011: 87-88). För att 

operationalisera studien antas följande frågeställning:  
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Kan Goodharts teori om att befolkningen i det moderna 21a århundradet går att indela i   

grupperna Somewhere och Anywhere tillämpas på det svenska samhället, och utefter    

denna grupperingen upplever väljarna att de kan påverka den politiska dagordningen?  

1.2 Hypotes  

Den här studiens hypotes utgår från teorin om Somewheres och Anywheres och lyder som följande:  

Goodharts teori går att tillämpa på det svenska samhället där upplevelsen att kunna    

påverka den politiska dagordningen hänger ihop med hur väljarkåren kategoriseras.  

1.3 Avgränsning  

Inför den här studien beslutades att använda medborgare där en åldersgrupp var yngre (19-29), samt en 

åldersgrupp var äldre (52-63). Anledningen till att intervjuer utfördes i olika åldersgrupper är för att 

Goodhart anser att ålder är av relevans när det kommer till hur medborgare kategoriseras. Eftersom 

Somewheres har ett politiskt förhållningssätt som är någonstans-ifrån och Anywheres har ett politiskt 

förhållningssätt som är varsomhelst-ifrån valdes intervjuobjekt ut i fyra olika kategoriseringar av svenska 

tätorter. 1. Storstad 2. Stadsområde 3. Landsbygd 4. Gles landsbygd. Två intervjuer utfördes i var 

områdesdefinition, med en yngre samt en äldre respondent.  

1.4 Disposition  

Inledande kapitlet består av en förklaring till varför studien är genomförd, med tillhörande syfte och 

frågeställning. Det andra kapitlet består av det teoretiska ramverket bestående av Goodharts teori och det 

tredje innehåller tidigare forskning. I kapitel fyra ges en förklaring av metodologin som påvisar hur denna 

studie funnit sin empiri. I kapitel fem presenteras studiens resultat tillsammans med en analys, vilket är det 

avsnitt som den huvudsakliga empirin besvarar studiens frågeställning. I kapitel sex diskuterar studien sitt 

resultat och tankar som väckts under studiens gång samt en kort presentation av studiens slutsats med förslag 

av hur studien leder till vidare forskning. Kapitel sju innehåller källförteckning och kapitel åtta innehåller 

bilagor med intervjuguide samt förteckning över respondenter.  
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2. Teoretiskt ramverk  

Denna studie är teoriprövande vilket innebär att kapitlet med teoretiskt ramverk infogas innan tidigare 

forskning, detta för att studiens läsare ska förstå teorin innan studien återkopplar till tidigare forskning. För 

att besvara den här studiens frågeställning operationaliseras det teoretiska ramverket. Det är genom dessa 

teoretiska glasögon som studien betraktar dess resultat och analys. För att ytterligare undersöka effekten av 

Somewheres och Anywheres har uppsatsen en kvalitativ ansats att undersöka upplevelsen att kunna påverka 

den politiska dagordningen då det Goodhart menar är att instabil politik sker på grund av att halva 

befolkningen inte kan påverka den politiska dagordningen. Först framförs en presentation av David 

Goodhart, sedan en genomgång av teorin och avslutningsvis nämns liknande teorier till Goodharts, samt 

kritik mot teorin (Bryman, 2011: 151; Bryman, 2011: 346; Goodhart, 2017).  

2.1 David Goodhart  

Goodhart grundade Prospect magazine och han är nuvarande chef på Demography, Immigration and 

Integration Unit på tankesmedjan Policy Exchange, som är politiskt center-höger. Innan det arbetade han på 

den något mer vänster-riktade tankesmedjan Demos. Det är den presentation som sker i början av boken The 

Road to Somewhere, där vi läsare även får veta att Goodhart röstade Remain i Brexit samt att han varit en 

inaktiv medlem av Labour Party sedan sin studenttid (Policy Exchange, 2019; Goodhart, 2017). Det är värt 

att nämna att Goodhart har en färgad bakgrund och att hans bakgrund är inom politisk journalistik och han 

har studerat politik och historia. Därmed förstår vi att Goodhart har en färgad bakgrund och möjligtvis en 

personlig agenda (Policy Exchange, 2019; Freedland, 2017, 22 Mars; Samuel Johnson Prize, 2012) 

2.2 Goodharts Somewhere och Anywhere  

Goodharts teori påvisar att befolkningen går att dela upp i Somewheres och i Anywheres och den ligger till 

grund för denna studie, då teorin hävdar att anledningen till att västvärlden, på senare år har erfarit en 

instabil och splittrad politik — är för att halva befolkningen inte har kunnat påverka den politiska 

dagordningen och deras missnöje över detta har påvisats genom hur de röstat. Teorin berör att de senaste 25 

åren har den västerländska moderna världen varit politiskt styrd av Anywheres. Problematiken uppstår i det 

att Anywheres påstås att endast utgöra 20-25 procent av befolkningen, men ändå är de som haft makten över 

dagordningen. Vilket skapat ett politiskt missnöje hos 50 procent av befolkningen, eftersom halva 

befolkningen inte haft möjlighet att påverka den politiska dagordningen. Vilket också är studiens argument 

till varför upplevelsen att kunna påverka den politiska dagordningen är relevant. Enligt Goodhart förklarar 

teorin varför Brexit blev framröstat och varför Trump blev vald som president — varför instabil politik blivit 

allmänt vedertaget, de senaste åren. Ett exempel på detta i svensk kontext är de månader som följde efter 
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valet 2018. Den här teorin har ännu inte undersökts i Sverige och i en svensk kontext har politiken blivit mer 

instabil de senaste åren. Vilket innebär att med hjälp av teorin kan det vara en förklaring till varför det tog 

mer än fyra månader efter det svenska valet 2018 innan en regering bildades (Goodhart, 2017; Bäck & 

Hellström, 2018: 296-297; Regeringen, 2019, 24 Januari).  

Goodharts teori påvisar att identitet har en stor roll där Somewheres hör hemma på en platsspecifik plats och 

innehar en stationär identitet, medan Anywheres innehar en identitet som en global världsmedborgare med 

en högst bärbar identitet. Det har under senare år framkommit att medborgares relation och inställning till 

saker och ting spelar roll. Hur medborgare ser på världen är relevant, och frågan om världsperspektivet och 

det politiska förhållningssättet, är platsbundet eller inte; är relevant, varav det är det obundna perspektivet är 

det som Goodhart menar har dominerat politiken (Goodhart, 2017; Policy Exchange UK, 2017, 17 Mars). 

Det som tydligt skiljer Somewheres och Anywheres är inte klasstillhörighet, inte vänster-höger, inte 

partitillhörighet utan den tydligaste samt viktigaste skillnaden mellan dem är klyftan mellan deras 

kärnvärden där deras åsikter skiljer sig från varandra (se figur 2). En viktig ekonomisk distinktion har växt 

och medborgare upplever att den traditionella värdegrunden har försvunnit, vilket lett till att många röstat 

populistiskt och enligt rent missnöje. Somewheres är den grupp vars prioriteringar har blivit bortsedda av det 

som varit politisk mainstream och de med skuld för detta kan påstås vara Anywheres (Goodhart, 2017; 

Wurm, 2009: 18; Goodhart, 2017: 51; Goodhart, 2017: 24-31).  

2.3 Somewheres och Anywheres politiska förhållningssätt  

Anywheres ser världen och politiken, varsomhelst-ifrån, deras politiska förhållningssätt är varsomhelst-

ifrån, från Anywhere. Somewheres ser världen och politiken, någonstans-ifrån, och i Somewheres fall 

handlar det om en specifik plats de ser världen ifrån, deras politiska förhållningssätt är någonstans-ifrån, från 

Somewhere (Goodhart, 2017; Policy Exchange UK, 2017, 17 Mars). Anywheres är världsmedborgare varav 

Theresa May i oktober 2016 höll ett tal där hon konstaterade följande: 

If you believe you’re a citizen of the world, you're a citizen of nowhere. You don’t understand what 

citizenship means (Davis & Hollis, 2018, 13 Oktober).  
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Figur 2: Den här studiens sammanställning av skillnader Somewhere och Anywhere (Goodhart, 2017).  

2.4 Somewheres  

De medborgare som placeras in i kategorin Somewheres, är enligt teorin, halva befolkningen i en 

västerländsk demokrati. Goodhart poängterar att den frågan som står som starkast skiljelinje mellan 

Somewheres och Anywheres i dagsläget, gestaltas genom hur medborgare står gällande immigration. 

Somewheres har generellt sätt ett mer försiktigt angreppsätt gällande social förändring. Somewheres ser på 

världen från ett platsbundet perspektiv, från Somewhere — någonstans-ifrån (Goodhart, 2017: 25).  

2.5 Anywheres  

Anywheres har blivit den grupp som har varit styrande i de västerländska demokratierna sedan åttiotalet, 

vilket enligt Goodhart, lett till det missnöje som spritt sig runt om i världen. Anledningen att det lett till ett 

politiskt missnöje är för att Anywheres endast står för 20-25 procent av befolkningen i en västerländsk 

demokrati, vilket innebär att det är en ’elit’ som styrt samhället. Värt att tillägga är att politik som styrs av en 

’elit’ och ett etablissemang inte är någonting nytt, det som problematiskt, enligt Goodhart, är att den 

styrande politiken endast har en förankring i 20-25 procent av befolkningen. Anywheres har ofta en högre 

utbildning, har flyttat i högre utsträckning och har en högre grad av rörlighet med mer liberala världsåsikter. 

Anywheres ser på världen från ett icke platsbundet perspektiv, från Anywhere — varsomhelst-ifrån 

(Goodhart, 2017: 23-34; Goodhart, 2017: 6).  

Somewhere Anywhere

Låg grad av rörlighet Hög grad av rörlighet

Hög grad av kollektiv tillhörighet Hög grad av individuell autonomi 

Högre grad av tillit till nationens sociala 
kontrakt

Låg grad av tillit till nationens sociala kontrakt 

Hög grad traditionsbunden Låg grad traditionsbunden

Mer konservativa åsikter Mer liberala åsikter 

Upplever att de inte kan påverka den politiska 
dagordningen 

Upplever att de kan påverka den politiska 
dagordningen 

Bryr sig i lägre grad om samhället och 
samhällsproblem

Bryr sig i hög grad om samhället och 
samhällsproblem 

Upplever sig inte vara en världsmedborgare Upplever sig vara en världsmedborgare 

Stark samhällsgemenskap Svag samhällsgemenskap 
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Figur 1:Den här studiens sammanställning gällande Somewhere och Anywheres politiska förhållningssätt (Goodhart, 
2017). 

2.6 Likartade teorier  

Studien kommer vidare ta upp två teorier som Goodhart delar liknelser med. Anledningen till att dessa 

nämns är för att det är relevant att äga visshet om vilka liknelser och vilka paralleller som kan dras från en 

teori till en annan, speciellt eftersom denna studie är teoriprövande.  

 

2.6.1 Likartade teorier: Ingleharts postmaterialism  

Det är av relevans att ta upp Ingleharts klassiska forskning när vi talar om Goodhart, då Inglehart varit 

pionjären när det kommer till värden. Goodhart tar själv upp Inglehart i sin bok och påstår följande om 

honom: …argues that when countries industrialise the traditional values of religion and deference to 

authority tend to give way to more secular and rational priorities, initially among the educated. And as 

societies grow richer they cling less to ’survival values’ — based on the security to be found and 

’emancipative values’ (Goodhart, 2017: 27). När de nya ’värderingarna’ tillkommer bland medborgare; är 

det frihet som prioriteras över säkerhet, autonomi över auktoritet och det går att dra en parallell mellan den 

splittring i kärnvärden Goodhart påstår existerar mellan Somewhere och Anywhere och den värdesplittring 

Inglehart menar uppstått i det han kallar postmaterialistiska värderingar. Ingleharts teori är simpel att förstå 

då han menar att ifall en individ växer upp med trygghet kommer denne söka efter spänning — ifall en 

individ växer upp under otrygga förhållanden kommer denne söka efter trygghet. Inglehart menar att en 

trasformering har skett där väljarkårens värderingar kring bland annat; politik, religion och familj har 

förändrats. I Goodharts mening från Somewhere till Anywhere. Inglehart menade att de västerländska 

samhällena uppnådde en bekvämlighet där deras grundvärden var mötta och därmed formades nya 

värderingar och en ny sorts materialism som inte var skapad utefter klass. Liknande menar Goodhart då han 

påstår att Somewhere och Anywhere inte relaterar tillbaka till klass eller partitillhörighet. Inglehart menar att 

via moderniseringen förändrades väljarkårens sociopolitiska värden varav Goodhart menar att Somewhere 

fortfarande har värden som bland annat kollektiv tillhörighet och det starka nationella kontraktet medan 

Anywhere har de ’nya’ postmaterialistiska värden där de bland annat betonar individuell autonomi och 

rörlighet (Inglehart, 1997; Goodhart, 2017; Inglehart 1977; Goodhart, 2017).  
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2.6.2 Likartade teorier: GAL-TAN skalan  

GAL-TAN mäter en kulturell och social politisk dimension, och har kommit att användas vid sidan om 

vänster-högerskalan. Värden som skalan berör är följande: Grön (G), Alternativ (A), Libertär (L), och på 

andra sidan Traditionell (T), Auktoritär (A), och Nationalistisk (N) (Hooghe, Marks & Wilson 2002: 966). 

Oscarsson diskuterar att i Sverige har den nya kulturella dimensionen stött på motsättningar främst när det 

kommer till nationalstaten, multikulturalism, globalisering och identitet. Goodharts teori har tydliga drag av 

denna kategorisering eftersom det är denna motsättning han påstår existerar mellan Somewhere och 

Anywhere varav splittring enligt honom lett till instabil politik (Oscarsson, 2017: 411; Goodhart, 2017). En 

tydlig parallell kan dras till Goodharts teori då de värden GAL-TAN uppdagar är sådana ’nya värderingar’ 

Goodhart påstår har lett till en splittring mellan Somewhere och Anywhere, där TAN-dimensionen mer 

speglar Somewhere-värderingar och GAL-dimensionen mer speglar Anywhere-värderingar (Goodhart, 

2017: Hooghe et al , 2002).  

2.7 David Goodhart och kritik riktad mot Somewhere och Anywhere 

Det är viktigt att uppbringa kritik som kan riktas mot Goodhart, av rent källkritiska skäl, speciellt eftersom 

detta är en ’ny teori’. Kritik som riktats mot Goodharts teori är bland annat att även Anywheres kommer 

någonstans-ifrån, varav The Guardians journalist Freedland får gestalta den kritik Goodhart mottagit. 

Freedland menar att Goodhart upprepade Theresa Mays misstag (se utdrag av talet i 2.2). Nämligen 

antagandet att människor som ser utåt är frånkopplade från människorna runt omkring dem. Freedland 

menar att Goodharts Anywhere också har ett sammanhang med sina medmänniskor (Freedland, 2017, 22 

Mars). Däremot påstår inte Goodhart att inte Anywheres kommer någonstans-ifrån men genom olika 

variabler (högre utbildning, mobilitet) har deras politiska förhållningssätt inte avstamp från Somewhere, 

utan från Anywhere. Freedland kritiserar Goodhart genom att påstå att Goodhart ser minoriteter som ett hot, 

när Freedland själv menar att minoriteter är förebilder. Slutsatsen och utmaningen Freedland landar i lyder 

som följande: Goodhart is right that people are more inclined to share with those they regard as their 

fellows: so the challenge is to make all citizens, including the newer ones, appear to each other as fellows 

(Freedland, 2017, 22 Mars). Black anser att ett av Goodharts problem är att han vill se en förening av 

Somewhere-värden hos etablissemanget Anywhere, och ifrågasätter hur två grupper kan förenas när den 

liberala Anywhere har förklarat ett kulturkrig mot Somewheres som pågått i decennier (Black, 2017, 29 

December). Det existerar kritik mot Goodharts teori, däremot är det inte någon kritik som avfärdar teorin 

utan kritiken rör olika aspekter av teorin (Policy Exchange, 2019; Freedland, 2017, 22 Mars; Samuel 

Johnson Prize, 2012)  
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3. Tidigare forskning  

Det går att urskilja olika inriktningar som är av relevans för denna studie. Tidigare forskning ligger till grund 

för att identifiera förklaringsfaktorer bakom ett samhälleligt fenomen. Tidigare forskning som är av relevans 

för denna studie är platsanknytning, väljarforskning, makten över den politiska dagordningen samt identitet. 

Samtliga är relevanta för studien för att undersöka Somewheres och Anywheres i det svenska samhället, 

samt för att förstå påstådd splittring mellan Somewheres och Anywheres, och hur denna splittring möjligtvis 

påverkar makten över den politiska dagordningen. Samtliga har även tillsammans med Goodharts 

kategorisering varit av relevans när studien utformat sin intervjuguide (Goodhart, 2017).  

Group attachments of many kinds remain strong. Indeed they are hard-wired into us. Societies are 

composed of groups of people who come from somewhere…Anywheres accept this idea for minorities, it is 

called multiculturalism, but feel uneasy about it for majorities. Somewheres on the other hand have not lost 

the society instinct, however bluntly it may sometimes be expressed (Goodhart, 2017: 106).  

3.1 Platsanknytning  

Inom psykologin existerar tidigare forskning kring platsanknytning och hur en anknytning till en plats 

påverkar individers identitet. Det är även ett område som är tvärvetenskapligt och därmed hänvisar den här 

studien till en platsanknytning i politiskt mening. Platsanknytning är av relevans för denna studien då den 

tydliga distinktionen mellan Somewheres och Anywheres är att Somewheres ser på världen från Somewhere, 

ett platsbundet perspektiv. Anywheres ser på världen från Anywhere, ett icke platsbundet perspektiv. 

Tidigare forskning påvisar att platsanknytning är en ’mänsklig’ faktor som upprättar att en tillhörighet sker 

till en viss plats, vilket innebär att en parallell kan dras till Goodhart, då han menar att uppleva en 

’rootedness’ är en form av mänsklig impuls (Goodhart, 2017: 82). Platsanknytnings-forskning undersöker 

vad som får människor att anknyta till en geografisk plats, vilket har ett samband med en personlig identitet 

samt en känsla av hemhörighet. För att anknyta den här studien till en politiskt perspektiv inom svensk 

forskning gällande platsanknytning, existerar det forskning som påvisar att desto längre medborgare är 

bosatta på en ort — desto starkare platsanknytning får denne. Forskning påvisar att det existerar ett samband 

mellan mobilitet och platsanknytning — en hög grad av platsanknytning korrelerar med en låg grad av 

mobilitet. En hög grad av mobilitet korrelerar med en låg grad av platsanknytning. Anledningen till att 

tidigare forskning gällande platsanknytning är relevant för denna studien, är för att Goodhart använder 

mobilitet, samt platsanknytning i upprättandet av Somewheres och Anywheres. Det handlar om både en 

tillhörighet samt en identitet — det handlar om en anknytning till en plats och en anknytning till en grupp 
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(Sakhaeifar & Ghoddusifar: 2016; Bennet, 2014; Bell, 1999: 3-4; Westin, 2015: 728-734; Fischer & 

Malmberg, 2001: 369; Goodhart, 2017).  

Figur 1:Den här studiens sammanställning gällande Somewhere och Anywheres politiska förhållningssätt (Goodhart, 
2017). 

3.2 Väljarforskning  

Den här studien undersöker Goodharts Somewheres och Anywheres och eftersom Goodhart använder dessa 

kategoriseringar som en förklaringsmodell för den instabila politik vi sett de senaste åren, en 

förklaringsmodell för att besvara frågan: hur kunde det bli såhär? Vilket innebär att Goodhart är en del av 

väljarforsknings-fältet, då han undersöker en splittring i väljarkåren som uppdelat väljarkåren i Somewheres 

och Anywheres (Goodhart, 2017: 4-6). Det är inte bara det faktum att Somewheres/Anywheres 

uppdelningen tar över efter den förlegade vänster-högerskalan utan teorin är även en väljarforskning som 

påvisar att vår relation samt inställning till saker och ting är av relevans (Policy Exchange UK, 2017, 17 

Mars)…Brexit and Trump backlashes were not only about education and mobility, but also about a core 

values divide… (Goodhart, 2017: 8). 

Frågor som blivit viktigare för den svenska väljarkåren sedan 1980-talet och därmed förändrat det politiska 

landskapet är bland annat politiska frågor som inte har en återkoppling i vänster-högerskalan (Bäck & 

Hellström, 2018: 270). Bäck och Hellström menar att den parlamentariska situationen har genomgått en 

förändring i Sverige vilket har gjort läget mer komplext (2018: 274). Det tog Sverige mer än fyra månader 

att bilda en regering efter riksdagsvalet 2018 varav Bäck & Hellström drar slutsatsen att Sverige kan 

förvänta sig ett längre tidsperspektiv när det kommer till bildandet av regeringar då de påvisar att 

polariseringen, fragmenteringen samt dimensionaliteten i det svenska politiska systemen har ökat. 

Forskningen påvisar att politiken har blivit mer instabil samt ett arbete som tar längre tid på grund av att det 

finns många andra faktorer som påverkar än endast vänster-högerfrågor, att det istället handlar om olika 

värdegrunder (Regeringen, 2019, 24 Januari; Bäck & Hellström, 2018: 280). Bäck & Hellström menar att 

den svenska politiken har blivit mer instabil med ett minskat förtroende för riksdagen och regeringen sedan 

80-talet och menar att regeringsproblematiken som vi sett kan på sikt innebära en försvagning av den 

svenska demokratin. Vi kan även se denna försvagning i SOM-institutets rapport vars analys menar att det 

svenska partisystemet genomgår en dramatisk förändring (Bäck & Hellström, 2018: 296-297; Martinsson & 

Andersson, 2018: 8; Martinsson & Andersson, 2018). Detta hänger ihop med Goodhart då han menar att:  
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… the rights and equality revolution starting in the 1960s that we call social liberalism and the market 

revolution of the 1980s that we call economic liberalism. Social liberals are not necessarily economic 

liberals and vice versa but the two have partly merged in the past twenty-five years following the conversion 

of the centre-left to more market friendly economics. This ’double liberalism’… has dominated British 

society since the early 1990s and strongly overlaps with Anywhere progressive individualism (Goodhart, 

2017: 11).  

…the Brexit vote happened because over the past generation we have allowed ourselves to drift too far off 

into separate and barely comprehending cultural blocs… (Goodhart, 2017: 20).  

Svensk väljarforskning påvisar att Sverige befinner sig i en kris, vilket påvisades genom valet 2018 och 

innebär att den instabila politiken möjligtvis kan förvärras. Den här studien använder Goodharts teori för att 

pröva dess hållbarhet i det svenska samhället för att förstå ifall Somewheres och Anywheres kan vara en av 

förklaringsfaktorerna till en instabil politik (Bäck & Hellström, 2018; Goodhart, 2017).  

3.3 Påverkan över den politiska dagordningen 

Det finns tre olika former av dagordning: Den mediala, medborgarnas samt den politiska dagordningen. 

Denna studie använder sig av medborgarnas samt främst den politiska delen av denna teori. Den politiska 

dagordningen berör:…de frågor, problem eller samhällsområden som står i centrum för det politiska 

beslutsfattandet (Strömbäck, 2000: 187). Medborgarnas dagordning handlar om vilka frågor medborgare 

diskuterar. Strömbäck menar att mediernas samt medborgarnas dagordning med utvändiga och invändiga 

förklaringsfaktorer bidrar till den politiska dagordningen. De politiska problem medborgare och media 

diskuterar, borde enligt Strömbäck då vara styrande för den politiska ’eliten’ — att den politik som sker 

härstammar från väljarkåren och reflekterar dennes värden (2000: 187). Denna teori har en förankring främst 

inom medial forskning men är användbar i det statsvetenskapliga fältet, då denna studie undersöker 

Somewheres och Anywheres för att finna väljarkårens upplevelse av att kunna påverka den politiska 

dagordningen, utefter ifall de är en Somewhere eller en Anywhere (Goodhart, 2017). När studien hänvisar 

till ifall medborgare upplever att de kan påverka den politiska dagordningen, görs detta genom att förstå ifall 

medborgare upplever att deras kärnfrågor samt kärnvärden är med på dagordningen. Ifall den politiska 

dagordningen inte är förankrad i halva befolkningen (som Somewheres, enligt Goodhart utgör) innebär det 

att denna gruppen inte kommer att uppleva att de kan påverka den politik som förs (Goodhart, 2017). För att 

argumentera ytterligare till varför denna studie valt att ha med tidigare forskning av den politiska 

dagordningen härleds tillbaka till att Goodhart påvisar att Anywheres är de som kontrollerat politiken under 

decennier vilket då borde innebära att Somewheres upplever sig ha en svag grad av påverkningseffekt på 
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den politiska dagordningen, och därav uppleva sig som bortglömda (Strömbäck, 2000; Shehata, 2012: 319; 

Goodhart, 2017). Ifall en medborgare inte kan identifiera sig med den politik som förs, den politik som 

innehar den politiska dagordningen leder detta enligt Goodhart till en instabil politik, som han menar var en 

förklaringsfaktor till både valet av Trump samt Brexit (Goodhart, 2017). Det Goodhart menar är att en stor 

klyfta växt fram mellan Somewheres och Anywheres vilket återkopplas till kärnvärden. Från påverkan över 

den politiska dagordningen kan en parallell dras till kärnvärden. Kaufmann menar att denna splittring har en 

grupp som har en mer konservativ inställning och relation till frågor, denna grupp prioriterar trygghet och 

stabilitet medan den andra gruppen prioriterar förändring och nymodighet, vilket återkopplas till Bäck & 

Hellströms tidigare väljarforskning. Denna studie undersöker kärnvärden i en relation till upplevelsen att 

påverka den politiska dagordning eftersom ifall en medborgare inte upplever att sina kärnvärden tar plats i 

den politiska dagordningen frambringar detta en känsla av att vara bortglömd, vilket i sin tur leder till ett 

missnöje. Denna studie har använt sig av denna tidigare forskning vid utformandet av dess intervjuguide, då 

studien undersöker hur medborgare placeras ut efter Goodharts teori, samt hur denna placering påverkar 

medborgarnas upplevelse att kunna påverka den politiska dagordningen vilket innebär att både 

medborgarnas samt den politiska dagordningen är av relevans för denna studie eftersom medborgarnas 

dagordning borde påverka den politiska dagordningen (Kaufmann, 2016, 9 November; Kaufmann, 2017: 

1-3; Goodhart, 2017; Bäck & Hellström, 2018; Strömbäck, 2000: 187). 

In a democracy the Somewheres cannot, however, be ignored (Goodhart, 2017: 6). 

När vi talar om den politiska dagordningen kan en parallell dras till en politisk hemvist, som handlar om ifall 

medborgare känner sig hemma i politiken. Känner medborgarna i Sverige en hemhörighet i den politiska 

dagordningen? Det handlar om en politisk identitet, här inte i en partipolitisk mening, utan en en identitet i 

den politik som förs som helhet. En kombination av vad medborgare upplever är deras hemhörighet kan ske 

i en politisk konsensus, då det handlar om den upplevda känslan att kunna påverka den politiska 

dagordningen. Ett ideal för varje modern demokrati är att varje medborgare ska uppleva att de kan påverka 

lika mycket. Det är ett ideal men i relatiteten endast en utopi. Det finns omfattande forskning som påvisar att 

grupper med olika socioekonomisk bakgrund har olika grad till påverkan och i realiteten kan olika grupper 

påverka olika mycket vilket innebär att det kan konstateras att medborgare av olika politisk hemvist och 

politiska attityder kan påverka olika mycket (Rapport & Dawson, 1998: 5-6; Duyvendak, 2011: 12; 

Goodhart, 2017; Arkhede, 2016: 87).  
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3.4 Identitet 

In a more individualistic and competitive society we are valued, at least in the public sphere, by what we 

achieve rather than who we are… (Goodhart, 2017: 180).  

En distinktion mellan Somewheres och Anywheres är — var de ser världen ifrån, varifrån deras politiska 

förhållningssätt härstammar från. Att se på världen från ett platsbundet perspektiv eller ej, relaterar tillbaka 

till identitet. Identitet kan definieras genom två sätt: 1) En social kategori som är definierad av 

medlemsregler och karakteristika attribut. 2) Sociala kännetecken som personen stolt står för och dessa 

kännetecken är sådana som inte förändras och har sociala konsekvenser. Den andra definitionen av identitet 

är den moderna. Identitet, kan på så sätt påstås att vara en social konstruktion (Fearon, 1999: 8-11). 

Goodhart menar att Anywheres har en slags bärbar identitet som sätts utefter personliga saker som 

åstadkommits, exempelvis —höga universitetets-betyg, priser och titlar. Somewheres identitet är mer fixerad 

till en plats, de kan inte bära med sin identitet och deras identitet får dem genom hur dem beskrivs, 

exempelvis — karaktärsdetaljer så som sexualitet, kön och etnicitet (Goodhart, 2017). En parallell mellan 

Somewheres och Anywheres identitet kan dras till Parsons tidigare forskning: …’objects of identification’ if 

their meaning is both particularistic and refers essentially to what they ’are’ rather than what they 

’do’ (Parsons, 1960: 472). Varav Somewheres identitet refereras tillbaka till vad dem ’är’ och Anywheres 

identitet refereras tillbaka till vad dem ’gör’ (Goodhart, 2017).  

3.4.1 Somewheres och Anywheres identiteter  

Goodhart vidareutvecklar sociologen Parsons 'achieved identities’: Anywheres… tend to have what the 

American sociologist Talcott Parsons called ’achieved’ identities — … their sense of worth comes from 

their educational and career success. This means that it is something they can carry around with them and 

makes them less sensitive to where or among whom they live. Somewheres, who generally have more 

’ascribed’ identities — meaning their identity derives from bonds of place or group — are more likely to 

feel disturbed by rapid change (Goodhart, 2017: 115).  

Alla människor har en mix av både en tillskriven identitet (ascribed) och en uppnådd identitet (achieved) 

men skillnaden mellan Somewheres och Anywheres är att Anywheres ser sitt liv som consequences of their 

own achievement (Triggernometry, 2018, 25 November). Vilket innebär att Anywheres har en mer bärbar 

identitet som går att bära med till varsomhelst (anywhere), och passar in varsomhelst (anywhere). 

Somewheres har en stationär identitet som inte är bärbar på samma sätt som Anywheres, utan en tillskriven 

identitet där deras identitet är tillskriven från platsen de kommer från (somewhere), samt gruppen de tillhör 

(Goodhart, 2017: 115).  
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Figur 3: Den här studiens kategorisering utefter Somewheres och Anywheres identitet (Goodhart, 2017).  
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Stationär identitet Bärbar identitet

En acribed identitet En achived identitet 
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4. Metodologi  

En kvantitativ forskning är ute efter att finna standardiserade svar, vilket kvalitativ forskning i samma grad 

inte eftersträvar. Kvantitativ forskning utgår från forskarens egna perspektiv och kvalitativ forskning utgår 

från respondenternas perspektiv. Tillvägagångssättet för att närma sig problemet är deduktivt eftersom den 

här studien är uppbygd med avstamp i teori innan det materiella resultatet är insamlat, vilket innebär att det 

är en teoriprövande studie. Denna studie har utfört djupintervjuer med svenska medborgare för att sedan 

placera in medborgarna, utefter Goodharts teori som antingen Somewheres eller Anywheres och förstå hur 

dessa kategoriseringar hänger ihop med deras upplevelse att kunna påverka den politiska dagordningen. 

Valet blev att utföra den här studien genom en kvalitativ metod då det är människors upplevda känsla av 

politisk påverkan som studeras i relation till Somewheres och Anywheres. Kvalitativ forskning avser till att 

förklara, beskriva och tolka och denna studien antar en roll i alla tre. Studien är förklarade i den mening att 

den förklarar hur en instabil politik kan formas. Studien är beskrivande, då den beskriver Somewheres och 

Anywheres i Sverige. Studien är tolkande, då den tolkar respondenters upplevelse av olika sorters 

företeelser. Det viktiga i detta metodkapitel är att redogöra och motivera metodiska överväganden. Ett 

metodiskt krav för att testa en teori och anse att den vetenskapligt stärks eller försvagas, är genom att testa 

teorin på ett tillvägagångssätt som utgör att denne stärks eller avfärdas (Alvesson & Sköldberg, 2008: 17; 

Bryman, 2011: 26; Bryman, 2011: 40-41). Att undersöka Goodharts teori metodiskt innebär att plocka ut de 

olika skillnaderna mellan de två grupperna och utforma intervjufrågor utefter dessa skillnader för att kunna 

placera in de olika respondenterna i antingen Somewhere eller Anywhere (Goodhart, 2017).  

4.1 Forskningsansats  

Att använda en kvalitativ metodisk forskningsansats är inte en absolut sanning, då den sanning som 

framkommer är subjektiv, vilket är en del av den kritik som kan riktas mot den kvalitativa studien. Den här 

studiens syfte med följande frågeställning analyseras kvalitativt, då det är väljarkårens sociala verklighet i 

form av upplevelser som analyseras. Svenska medborgare ger den här studien sin egna tolkning och 

reflektion kring deras åsikt i olika kärnfrågor och vilka attityder de har i olika politiska frågor. Detta för att 

studien därefter kan kategorisera gruppen som antingen Somewhere eller Anywhere samt upplevelsen att 

kunna påverka den politiska dagordningen med deras uppfattningar om det politiska livet. Var och en av 

respondenternas upplevelse är av relevans för studien då den sociala verkligheten är olika konstruerad för de 

olika respondenterna, samtidigt som de alla lever i det svenska samhället och därmed har en upplevelse som 

stämmer överens med varandra. En kvalitativ metod avser till att söka förståelse och undersöka 

orsakssamband vilket i denna studie handlar om ifall tillämpningen av Somewheres och Anywheres fungerar 

i det svenska samhället, och därmed kan leda till en av förklaringarna till hur instabil politik skapas (Ahrne 
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& Svensson, 2015: 9-10; Bryman, 2011: 33-34; Goodhart, 2017). Att finna orsakssamband handlar delvis 

om generaliserbarhet, vilket genom en kvalitativ metod tenderar att vara problematiskt. Studien kan 

generalisera det samband och den information som framkommit men detta sker i största försiktighet då det 

är svårt att veta ifall Somewhere/Anywhere tillämpningen ger oss hela förklaringen till upplevelsen att 

kunna, eller inte kunna påverka den politiska dagordningen samt vad som lett till en instabil politik, då andra 

tänkta orsakssamband är möjliga. Det är med andra ord, andra orsakssamband som inte är undersökta i 

denna studie som kan vara en förklaring till varför A blir B (Goodhart, 2017; Ahrne & Svensson, 2011: 

28-30).  

4.2 Hypotesprövande och teoriprövande med ett deduktivt angreppssätt  

Den här studien antar en hypotesprövande form med en teori som prövas genom ett deduktivt angreppsätt. 

Utifrån den teoretiska grund den här studien utgår från, kombinerat med ett logiskt angreppssätt där en 

hypotes formulerades från start. Den hypotesprövande funktionen innebär att genom testnings-implikationer 

stärks eller försvagas studiens hypotes. Antingen kan Goodharts teori tillämpas på det svenska samhället 

eller inte, vilket i sin tur stärker eller försvagar hypotesen. Utifrån en teori sker en prövning då studiens 

författare analyserar och testar olika implikationer och faktorer från teorin. Det empiriska materialet är i 

form av respondenter har frågor ställs utifrån teorin för att kunna spegla den svenska medborgares verklighet 

och därmed stärka eller försvaga teorin (Ahrne & Svensson, 2011: 192; Bryman, 2008: 540; Goodhart, 

2017).  

4.3 Intervju som empirisk insamling — Semistrukturerade djupintervjuer  

Den här studien utförde åtta stycken djupintervjuer vilket är studiens primära empiriska material. 

Intervjuerna utfördes med människor boende i fyra olika kategoriseringar av svenska tätorter. Anledningen 

till att intervjuerna utfördes med respondenter från olika orter var delvis för att få en bättre generaliserbar-

grund för studiens resultat. Eftersom Somewheres har ett politiskt förhållningssätt som är någonstans-ifrån 

och Anywheres har ett politiskt förhållningssätt som är varsomhelst-ifrån, var det också viktigt att välja 

respondenter boende i olika kategoriseringar av svenska tätorter. Den här studien är inte är ute efter 

standardiserade svar utan att mer djupgående söka en förståelse för svenska medborgares upplevelser. 

Anledningen att den här studien valde att utföra intervjuer var för att det handlar om upplevda 

föreställningar som krävdes att besvara och därefter göra en kartläggning om Somewheres och Anywheres i 

det svenska samhället. Intervjuerna är semistrukturerade och studiens frågor är frågade utefter en 

intervjuguide som är skapad utefter de kategoriseringar Goodhart gör samt tidigare forskning studien använt 

sig av. Intervjuguiden har en öppenhet ifall respondenter tagit upp intressanta saker har följdfrågor ställts 
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utefter deras svar. Dessa är frågor som inte varit ställda genom intervjuguiden utan sådant som kan ha 

uppkommit under intervjuns gång. Studiens insamling av respondenter med varierande bakgrundsvariabler i 

form av plats och ålder utgjorde att dess urval var strategiskt. Intervjuerna genomfördes via videolänk 

genom Messenger och FaceTime för att etablera en personlig kontakt. Att ha riktiga ansikte-mot-ansikte 

intervjuer kan anses vara bättre då det är mindre chans att någonting krånglar, och större chans att svar 

uppfattas korrekt. Däremot var det inte praktiskt möjligt att utföra intervjuer på detta sätt, då alla 

intervjuobjekt är spridda runtom i Sverige för att öka generaliseringen. Intervjutekniken som används är en 

tratt-teknik där intervjun öppnas upp med större och bredare frågor av öppen karaktär för att sedan smalna 

ned frågorna likt en tratt och de öppna frågorna övergår till mer konkreta studie-specifika frågor. Denna 

intervjuteknik används för att bidra till att respondenterna känner sig öppna och bekväma vilket i sin tur 

bidrar till att studien får ett bra empiriskt material. Respondent-undersökning med inriktning mot 

djupintervju innebär att forskaren är ute efter varje respondents individuella upplevelse och åsikt. Det 

innebär att denna studie ställt samma frågor till alla respondenter för att skapa en jämförelse och för att finna 

mönster till Somewheres och Anywheres men också för att få svar på mer komplexa frågor i form av 

upplevelsen att kunna påverka den politiska dagordningen. Syftet är att förklara ett svarsmönster från 

respondenterna för att kunna kategorisera in dem utefter teorin (Esaiasson et al, 2017: 237; Bryman, 2011: 

176-177; Esaiasson et al, 2017: 240; Bryman, 2011: 419; Kvale & Brinkmann, 2014: 32-33; Patel & 

Davidsson, 2011: 75-85; Esaiasson et al, 2017: 236-239).  

4.4 Urval, validitet och reliabilitet  

Goodharts kartläggning av Somewhere och Anywhere visar att bakgrundsvariabler så som plats och ålder är 

relevant, vilket motiverar denna studie att göra detsamma. Därmed är den population som deltagit i den här 

studien uppdelade inom två olika ålderspann — yngre (19-29) och äldre (52-63). Populationen som deltagit 

är från fyra olika kategorier som Sveriges olika kommuner kan delas in i, dock har denna studien valt att 

undersöka svenska tätorter och inte kommuner men använder Jordbruksverkets kategorisering av platser för 

att få ett resultat i de fyra olika kategoriseringarna som existerar i Sverige. Jordbruksverket menar att det är 

följande: Storstadsområde, Stadsområden, Landsbygd och Gles Landsbygd. Inom kategorin storstad 

existerar det tre kommuner — Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsområden — kommuner med 30 000 

invånare eller 25 000 i tätort. Landsbygd — befolkningstäthet av 5 invånare per km2. Gles landsbygd — 

Befolkning mindre än ovanstående (Goodhart, 2017; Jordbruksverket, 2015; Bryman, 2011: 176).  

Två respondenter, en yngre samt en äldre har blivit intervjuad i varje tätort. Storstaden är Stockholm tätort, 

Stadsområde är Skellefteå tätort, Landsbygd är Svenljunga tätort och Gles landsbygd är Björbo tätort. 
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Motiveringen till att den här studien valt att utgå från intervjuobjekt inom de fyra olika kategorier av plats 

som existerar i Sverige är för att skapa en hög grad av generaliserbarhet av teorin i Sverige och för att 

Goodhart påvisar att platsanknytning är av relevans för upprättandet av kategorierna. Goodhart menar att en 

av de stora skillnaderna mellan Somewheres och Anywheres är varifrån de ser på världen och ifall deras 

politiska förhållningssätt är platsbundet eller ej— vilket är en motivering till de olika tätorterna. En 

ytterligare motivering för de urval den här studien gjort är för att syftet med kvalitativ forskning är att få en 

så bred beskrivning av ett specifikt fenomen som möjligt, vilket innebär att urvalet sker för att få en bred 

massa av respondenter som kan berätta sin upplevelse av ett specifikt fenomen. Detta innebär att studiens 

urval är strategiskt där det är teorin som gör jobbet eftersom denna studie inte är ute efter att en statistisk 

generalisering, utan är ute efter att generalisera det empiriska resultatet teoretiskt. Detta innebär att urvalet är 

strategiskt målinriktat för att besvara den här studiens frågeställning (Goodhart, 2017; Bryman, 2011: 40-41; 

Esaiasson et al, 2017: 159; Bryman, 2011: 392). Den här studiens respondenter valdes ut genom målstyrda 

urval då respondenterna valdes ut baserat på vilken kategori av tätort de var bosatta i, samt ålder. Studiens 

respondenter efterfrågades först muntligt genom bekanta till studiens författare, då studiens författare 

muntligt sökte efter människor i de fyra olika kategoriseringarna av tätorter. Detta ledde till först till ett 

namn i de olika tätorterna, som i sin tur ledde till nya namn genom ett så kallat snöbollsurval, då studiens 

författare först efterlyste sedan valde ut respondenter som andra människor tipsade vidare, vilka i sin tur gav 

nya namn som den här studien använde sig av (Bryman: 350; Esaiasson et al, 2017: 265). 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet och en hög grad av reliabilitet innebär att forskningen kan 

återskapas med detsamma resultat. Det är svårt att utesluta att resultatet för denna studien beror på 

slumpmässiga faktorer då antal respondenter är relativt lågt vilket gör det svårt att garantera att resultatet blir 

detsamma ifall denna studie återskapas med andra respondenter i liknande orter och åldrar. Syftet med denna 

studie är att tillämpa Goodharts teori i svensk kontext, däremot är denna studie inte ute efter en statistisk 

generaliserbarhet. Konsekvensen av detta är att det är att ett pålitligt resultat blir problematiskt, då det blir 

svårt att besvara den vetenskapliga gåtan — hur kunde det bli såhär? Det blir därmed problematiskt att 

hänvisa att det är klyftan mellan Somewhere och Anywhere som lett till instabil politik, då det krävs högre 

statiskt generaliserbarhet för att besvara denna fråga. Däremot kan teorin forfarande tillämpas och därefter 

kan en slutsats dras, även om slutsatsen inte är statistiskt generaliserbar (vilket en slutsats sällan är i 

kvalitativ undersökning). Respondenterna är anonyma vilket bidrar till en upplevelse av trygghet och 

därmed en högre grad av sanning vilket stärker stärker den här studiens reliabilitet då respondenternas svar 

är mer sannolikt sanna. Alla intervjuer utfördes via videolänk vilket stärker reliabiliteten då författaren till 

denna studie och dess respondenter ser varandra, vilket förenklar tolkning av svar samt formar en tryggare 
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intervjumiljö då en personlig kontakt etableras. Innan själva intervjun påbörjades byggde studiens författare 

upp ett förtroende genom att skapa en informell stämning, detta för att få respondenterna att känna sig trygga 

och bekväma, där studien presenterades och respondenterna blev informerade om upplägg, anonymitet samt 

att intervjun inspelas. Däremot kan kritik riktas mot att det inte går att säga att respondenterna svarade ärligt 

kring sina upplevelser. Det som stärker validiteten samt reliabiliteten är att intervjuguiden är bifogad som 

bilaga till denna studie, vilket påvisar transparens och trovärdighet att denna studie undersökt det den utger 

sig för att ha undersökt. Vilket bidrar till att studien är replikerbar, tilläggas bör dock att, ifall en annan 

forskare intervjuar desamma personer är det inte säkert att samma resultat uppnås då respondenterna kan ha 

ändrat åsikt eller inte minnas vad de svarat. Anteckningar fördes smått under intervjuernas gång, och efter 

intervjuerna har det inspelade materialet samt dess transkribering genomgåtts flertalet gånger, detta för att 

bekräfta att det nedskrivna är korrekt. I och med att denna studie är av kvalitativ karaktär bör det nämnas att 

författaren till denna studies bakgrund kan inneha en påverkan då denna bakgrund inte går att undkomma 

vid tolkning av respondenternas svar, även ifall svaren har tolkats utefter Goodhart kan denna mänskliga 

faktor ha en påverkan. Det som stärker den här studiens interna validitet är de svar respondenterna givit har 

återupprepats för respondenterna, för att bekräfta att svaren enligt dem själva, blivit uppfångande korrekt. 

Frågorna som ställts är skrivna utifrån studiens syfte samt frågeställning vilket innebär att validiteten inte är 

ifrågasatt. Den interna validiteten stärks genom att det är respondenternas personliga upplevelse av platsen 

som utgör det empiriska materialet, eftersom det är deras upplevelser som är huvudfokus för den här studien 

vilket utgör att en orsak och verkan kan fastslås (Bryman, 2011: 49-50; Esaiasson et al, 2017: 58-59).  
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5. Resultat och analys  

För att besvara frågeställningen placerar den här studien respondenterna utefter Goodharts teoretiska 

ramverk och eftersom respondenterna är anonyma benämns de utefter ort samt åldersgrupp. Här har frågor 

utformats som fångar upp Goodharts kategorisering av Somewhere och Anywhere som ställts till 

respondenterna, vilket innebär att frågorna ställdes utifrån den här studiens teori. I 5.1 går resultat och analys 

mer ingående igenom det empiriska material utefter kategoriseringen av respondenterna i Somewhere eller 

Anywhere. I 5.2 går resultat och analys mer ingående igenom upplevelsen att kunna påverka den politiska 

dagordningen utefter respondenternas kategorisering. De båda hänger ihop med studiens frågeställning men 

valdes att uppdelas för en enklare läsning av studiens empiriska resultat (Goodhart, 2017: 22-25; Goodhart, 

2017: 12-13; Goodhart, 2017: 180-181; Sakhaeifar & Ghoddusifar: 2016; Bennet, 2014; Bell, 1999: 3-4).  

Frågeställningen denna studie avser till att besvara är följande: Kan Goodharts teori om att befolkningen i 

det moderna 21a århundradet går att indela i grupperna Somewhere och Anywhere tillämpas på det 

svenska samhället, och utefter denna grupperingen upplever väljarna att de kan påverka den politiska 

dagordningen?  

Figur 4: Den här studiens respondent-kategorisering utefter Goodharts teori (Goodhart, 2017).  

5.1 Respondenternas kategoriseras i Somewhere och Anywhere utefter Goodharts teori 

När man flyttat rejält en gång, bidrar till att det inte är så jobbigt att flytta igen     

(Stadsområde, yngre, 2018-05-09).  

De respondenter som placeras som Somewheres är uppväxta i orten de är bosatta i eller i grannorten och har 

inte bott på andra orter. Förutom den äldre respondenten från landsbygden som är född i storstaden 

Göteborg, och har i sin ungdom haft en hög grad av rörlighet men har typiska drag i Somewhere när det 

kommer till hög grad av kollektiv-tillhörighet, hög grad av traditionsbundenhet och låg grad av individuell 

autonomi, vilka alla är punkter som klassificerar Somewheres —tillsammans med en mer kritisk inställning 

till kulturell förändring, förändring i det stora hela, invandring och är generellt mindre åsiktsmässigt 

tillmötesgående. De respondenter som placeras som Anywheres, har tre av dem växt upp på annan ort varav 

Somewhere Anywhere

Äldre, Gles Landsbygd Äldre, Storstad

Yngre, Gles Landsbygd Yngre, Storstad

Äldre, Landsbygd Äldre, Stadsområde

Yngre, Landsbygd Yngre, Stadsområde
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en föddes i ett annat land. De har i en hög grad rest vilket utgör att de har en hög grad av rörlighet och 

respondenterna inom kategorin Anywheres är den åsiktsmässiga motsatsen till Somewheres, då de har en 

högre grad av liberala värderingar med starkare individuell autonomi, svagare grad av traditionsbundenhet 

och är generellt mer mötesgående gällande kulturell förändring, invandring och generellt mer åsiktsmässigt 

tillmötesgående (Goodhart, 2017: 24-31; Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Goodhart, 2017: 

8).  

While value and interest differences based around property ownership and class did not disappear, they 

came to be supplemented by differences based on lived experience — above all the degree of physical and 

social mobility and level of education (Goodhart, 2017: 33).  

Det som blir tydligt är att den platsanknytning respondenterna uppvisar stämmer överens med ovanstående 

citat. En av de stora skillnaderna som framkommit genom insamlingen av det empiriska materialet är just 

relevansen av rörlighet, livserfarenhet och själva kärnan av teorin — varifrån man ser på världen, och 

varifrån ens politiska förhållningssätt utgår från, om detta förhållningssätt är platsbundet eller ej. De 

respondenter som endast levt hemma i byn, är präglade av den platsspecifika världssynen som existerar där. 

De respondenter som har rest omkring, varit bosatta i andra svenska orter, mött andra kulturer är de 

respondenter som naturligt faller in som Anywheres då deras vyer kan anses mer tillmötesgående. De 

respondenter som rest och varit bosatta på olika platser och hört till olika sammanhang är de respondenter 

som icke har ett platsbundet perspektiv, de kan se på världen varsomhelst-ifrån. Det tydligaste blir här att 

Somewheres ser på världen och har ett politiskt förhållningssätt från Somewhere — platsbundet. Anywheres 

ser på världen och har ett politiskt förhållningssätt från Anywhere — icke platsbundet (Goodhart, 2017; 

Fischer & Malmberg, 2001: 369; Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13).  

Var man är född präglar en (Storstad, äldre, 2018-05-10).  

 

Respondenterna har olika grad av platsanknytning där de respondenter som är Somewheres, har en starkare 

platsanknytning och upplevelse av att vara hemma där de är bosatta (och kommer ifrån) än de respondenter 

som är Anywheres, varav hemma för de förstnämnda inte är en känsla, utan en specifik plats. Somewhere-

respondenterna identifierar sig med orten de är bosatta och känner en tillhörighet till orten, samt en 

gemensam värdegrund som den platsspecifika orten delar. Samtidigt som de inte upplever en tillhörighet till 

en plats där dem inte känner människor. Det som blir tydligt är den stationära identiteten som är Somewhere 

— en tillskriven identitet där deras identitet är tillskriven från platsen de kommer från (somewhere), samt 

gruppen de tillhör. Anywhere-respondenterna identifierar inte sig med var de är bosatta, utan är hemma vart 
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de än hänger sin hatt. Här kan en parallell dras till den bärbara identiteten som är Anywhere — identiteten 

går att bära med till varsomhelst (anywhere), och passar in varsomhelst (anywhere) (Parsons, 1960: 472; 

Goodhart, 2017: 115; Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13). Det existerar en skillnad mellan 

äldre och yngre då de äldre har en starkare koppling till platsen, det är fysiska minnen och samhället 

generellt, som gör platsen till hemma, inte endast människorna på platsen som de yngre anser till starkare 

grad (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13).  

Man va rörlig som tonåring, man gjorde inget annat än att åka runt (Storstad, äldre, 2018-05-10).  

Dalarna överlag har något positivt, det är dräkt, midsommar och en positiv nationalistisk gemenskap (Gles 

landsbygd, yngre, 2018-05-10).  

Det är inte endast platsanknytningen som är stark hos Somewhere — respondenternas värdegrunder är också 

mer kollektiv och de delar sin platsspecifika världssyn. De respondenter som kategoriseras som Anywheres 

passar in överallt, i sin icke platsspecifika värdsyn existerar en mindre kollektiv värdegrund då de har 

bärbara värdegrunder varsomhelst-ifrån. Det blir tydligt att identiteten hos de två grupperna är varandras 

motpoler — då de respondenter som placeras in i Anywhere stämmer väl in i Goodharts ’achieved identity’ 

och de respondenter som placeras in i Somewhere stämmer väl in i ’ascribed identity’. För att anknyta till 

Parsons: …’objects of identification’ if their meaning is both particularistic and refers essentially to what 

they ’are’ rather than what they ’do’. (Parsons, 1960: 472). Det uppstår en tydlig skillnad vid intervjuerna 

gällande de två gruppernas identiteter. Där Somewhere-respondenterna refererar sin identitet till vad dem 

’är’ och Anywhere-respondenterna refererar sin identitet till vad dem ’gör’ (Goodhart, 2017; Samtliga 

respondenter, 2018-05-08-2018-05-13). 

Det kollektiva går alltid före det inviduella. Man ställer upp för att man inte vill att saker ska försvinna 

(Gles landsbygd, yngre, 2018-05-10).  

Somewhere-respondenterna har en stark kollektiv tillhörighet, som de värderar högre än individuell 

autonomi medan Anywhere-respondenterna har en stark individuell autonomi och en låg grad av kollektiv 

tillhörighet. Det är gruppidentitet kontra individidentitet (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13).  

En kollektiv tillhörighet är viktig för samhörigheten, jag tror inte man kan stå på sina egna ben (Landsbygd, 

yngre, 2018-05-08).  

Det finns en starkare och främst tydligare grad av gemenskap hos Somewhere-respondenterna, medan 

Anywhere-respondenterna främst har gemenskap med familj och vänner har Somewhere-respondenterna en 
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gemenskap i själva platsen, där deras syn på världen tillhör en plats — de ser på världen från Somewhere. 

Somewhere-respondenterna har även en känsla av trygghet att tillhöra en plats, där de alla upplever att 

platsen skapat en stark gemenskap och därmed en stark trygghet. Den yngre respondenten från Stockholm 

anser inte att det är en specifik plats som givit dennes identitet. Ålder som bakgrundsvariabel har här en 

inverkan då den yngre Anywhere-respondenten känner en starkare vikt av att tillhöra en grupp, jämfört med 

äldre Anywheres (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Goodhart, 2017).  

Jag är inte global, jag är ju svensk… Är jag utanför Europa på semester säger jag ju inte att jag är från 

Europa, jag är ju svensk. Det är Sverige jag kommer ifrån (Landsbygd, yngre, 2018-05-08). 

Jag är född här, jag är svensk och jag har en tillhörighet i gruppen…de tycker om mig och accepterar mig 

och saknar mig om jag inte är med (Gles landsbygd, äldre, 2018-05-08).  

De respondenter som tillhör Somewhere har en platsspecifik anknytning — de identifierar sig med platsen, 

de har skapat sina värdegrunder på platsen och de ser på resten av världen och politiken med ett platsbundet 

perspektiv, från Somewhere. Varav deras grupptillhörighet framgår som mycket viktig. Anywhere-

respondenterna har en svag (eller obefintlig) platsanknytning, de erhåller ingen identitet från en plats, deras 

värdegrunder härstammar ej från plats och de ser inte på resten av världen och politiken med ett platsbundet 

perspektiv, utan de ser från Anywhere. För att anknyta till tidigare forskning blir det tydligt att denna 

värdegrund är annorlunda hos de två grupperna, vilket innebär att en klyfta mellan grupperna existerar 

(Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Goodhart, 2017: 114-115; Kaufmann, 2017: 1-3).  

Jag ser förändringarna, vad som har skett under årens gång. Både med inflyttning av andra personer, i 

alla möjliga samhällsklasser om man säger så och icke-svenskar också och även att attityden har blivit 

väldigt tuff, kriminaliteten har ökat och det är ju rätt så oroväckande tycker jag, när det är en så liten by. 

Nu låser man om sig, man tittar sig bakom ryggen när man går hem på kvällarna och det tycker jag är 

väldigt skrämmande (Landsbygd, äldre, 2018-05-09).  

Vi hade alla med oss bagage att dela med. Det var som en äng med massvis av blommor som bara 

blommade, det va fantastiskt och verkligen en tillgång som har följt med mig i hela livet sen. Att ha fått den 

chansen att göra det här, lära känna så många människor, så många kulturer, fått ta del av olika kulturer 

på olika sätt (Storstad, äldre, 2018-05-10).  

Enligt Goodhart existerar en skillnad angående hur hög grad av traditionsbundenhet medborgare har i 

kategoriseringen av Somewhere och Anywhere. Detta är inte lika tydligt för denna studie då respondenterna 
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tycker det är viktigt med tradition oavsett de placeras in i Somewhere eller Anywhere. Den skillnad som går 

att finna är hur stark traditionen ligger rotad hos respondenterna, där de som placeras som Somewheres inte 

missar att fira svenska traditioner då dessa är av högsta vikt för dem, medan Anywheres inte sätter lika stor 

vikt vid traditionerna (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Goodhart, 2017). Den äldre 

respondenten bosatt i Stockholm, har en hög grad av rörlighet och menar att alla människor är jordens 

medborgare och landsgränser är en social konstruktion. Denne respondent är en typisk Anywhere, vars 

världssyn och politiska förhållningssätt är varsomhelst-ifrån, innefattar en låg traditionsbundenhet samt 

identiteten är en individuell bärbar autonomi. Tillhörigheten för respondenten placeras inte endast i Sverige 

utan flera olika länder och menar att denne känner människor över hela världen vilket bidrar till att världen 

blir mindre och utgör att dennes tillhörighet inte placeras inom en nationsgräns utan är mer utbrett. 

Förändring vare sig i det kulturella, inom Sverige eller privat är ingenting som är förknippat med negativitet 

vilket utgör att denne respondent är den som tydligast hamnar i kategorin Anywhere (Goodhart, 2017; 

Storstad, äldre, 2018-05-10).  

Traditioner börjar urholkas och hela samhället utvecklas åt det hållet och jag känner inte att det är något 

negativt med det (Stadsområde, äldre, 2018-05-13).  

Samhällsgemenskap är något Goodhart menar att människor behöver, vilket krockar med: …much of modern 

culture describes the individuals struggle to free him or herself from tradition and small-town convention 

(Goodhart, 2017: 114-115). Det tydliggörs genom att Somewhere-respondenterna har en kollektiv stationär 

identitet och gemenskap, medan Anywhere-respondenterna behandlar en kollektiv identitet och gemenskap 

som något negativt (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13).  

Alla människor är jordens medborgare. Jag är global och en fantastik värld vore en värld utan gränser 
(Storstad, äldre, 2018-05-10).   

Det har blivit mycket invandring och Sverige har då förändrats till det sämre (Landsbygd, yngre, 

2018-05-08).  

Sverige har absolut förändrats till det bättre globalt, vi syns och vi bryr oss. Däremot tycker jag att det 

blåser negativa vindar i Sverige där vissa människor ser negativt på andra. Så som folk ser på invandrare. 

Det är trist tycker jag, men samhället i sig har förändrats till det bättre (Stadsområde, äldre, 2018-05-13).  

En stor skillnad mellan respondenterna ligger i hur de upplever att det svenska samhället har förändrats där 

Somewhere-respondenterna känner att samhället förändrats negativt — mer problem, kriminalitet och en 

hårdare samhällsattityd har infunnit sig, varav de upplever att det är mer elände än vad som tidigare 
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existerat. De tycker inte om den utveckling Sverige följer och de upplever att de inte känner igen sig i det 

nya Sverige. Det nya Sverige där Somewhere-respondenternas anser att samhället förändrats till det sämre, 

mycket på grund av invandring och de upplever att de inte känner igen sig själva i Sverige medan 

Anywhere-respondenterna inte känner igen sig i den grupp människor som är negativt ställd till invandring 

(Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13). Detta överensstämmer med de medborgare som röstade 

Leave i röstningen om Brexit: Some of those core Remainers reported waking up the day after Brexit vote 

feeling…that they were living in a foreign country. If that was, indeed, the case they were merely 

experiencing, in political reverse, what a majority of people apparently feel every day (Goodhart, 2017: 2). 

De två grupperna kan här inte förstå varandra, vilket kan dras en parallell tillbaka till: …Anywheres accept 

this idea for minorities, it is called multiculturalism, but feel uneasy about it for majorities. Somewheres on 

the other hand have not lost the society instinct, however bluntly it may sometimes be expressed. (Goodhart, 

2017: 106). Här är de två tydliga motpoler då Anywhere-respondenterna anser att samhället förändrats till 

det bättre. Detta utgör en av de stora skillnaderna mellan Somewhere och Anywhere — nämligen hur de 

upplever samhällets utveckling, varav de båda gruppernas värdegrunder är olika. Goodhart menar att om 

klyftan mellan Somewheres och Anywheres blir för stor, leder detta till en splittrad och instabil politik 

(Goodhart, 2017; Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13). 

Det var inte bättre förr, folk hade ett helvete för inte så länge sedan (Stadsområde, yngre, 2018-05-09).  

5.2 Upplever respondenterna att de kan påverka den politiska dagordningen utefter om de anses vara 

en Somewhere eller en Anywhere?  

 

Politiken ser oss inte (Gles landsbygd, äldre, 2018-05-08).  

Politiken prioriterar det jag prioriterar (Stadsområde, äldre, 2018-05-13).  

Anywhere-respondenterna anser att politiken tar upp frågor som stämmer överens med de samhällsområden 

de bryr sig om, medan upplevelsen hos Somewhere-respondenterna är att det blir en massa prat och sen 

inget mer (Landsbygd, äldre, 2018-05-09). Somewhere-respondenterna kan inte se sig själva i politiken, de 

varken känner sig representerade eller upplever att de frågor som de är intresserade av, de värdegrunder de 

innehar, samt deras Somewhere-världssyn och politiska förhållningssätt, inte är det som fångas upp i vad 

som anses vara politisk mainstream — vilket gör att de upplever sig förbisedda och bort-prioriterade. De 

anser att resurser inte går till deras grupp människor, utan istället går resurserna till nyanlända och till något 

som de upplever är det nya Sverige, som de inte upplever sig vara en del av. Den äldre Somewhere-
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respondenten bosatt i Svenljunga upplever det som präglar hela Somewhere-sidan nämligen att det hela 

politiska systemet är skevt eftersom alla medborgares åsikter inte är tillåtna. Det som är politiskt mainstream 

(den tydligt Anywhere-dominerade politiken) tillåter inte åsikterna från Somewhere. Respondenten upplever 

att dennes åsikter bedöms som felaktiga (typiska Somewhere-åsikter) från politikens håll och politiken 

tillägger något respondenten anser är en värdering: att Anywheres-åsikter är viktigare än Somewheres vilket 

innebär att respondenten upplever att denne inte kan påverka den politiska dagordningen (Landsbygd, yngre, 

2018-05-08; Landsbygd, äldre, 2018-05-09).  

Politiken tar inte upp de frågor jag bryr mig om, hade de gjort det så hade de ju gjort något åt problemen. 

Det är ju problem som vi alla vanliga människor vet om men politiken tar ju inte tag i något (Landsbygd, 

yngre, 2018-05-08).  

Anledningen till att Somewhere-respondenterna upplever sig bortglömda i politikens ögon handlar om att de 

upplever att de inte kan påverka den politiska dagordningen. Att uppleva en låg grad av påverkan på grund 

av att man ser på världen från någonstans-ifrån — Somewhere, istället för den politiskt-dominerade 

varsomhelst-ifrån — Anywhere (Gles landsbygd, yngre, 2018-05-10; Gles landsbygd, äldre, 2018-05-08; 

Landsbygd, yngre, 2018-05-08; Landsbygd, äldre, 2018-05-09;Goodhart, 2017). 

Vi på landsbygden hamnar i skymundan (Gles landsbygd, äldre, 2018-05-08). 

En separation av väljarkårens kärnvärden existerar och det handlar inte om klass, partitillhörighet eller ifall 

man är höger eller vänster — en separation har skett mellan Somewhere och Anywheres vilket blir tydligt då 

Somewhere-respondenternas kärnfrågor inte överensstämmer med Anywhere-respondenterna. Det är 

Anywhere-respondenternas kärnfrågor som dominerar politiken, vilket innebär att de upplever att de kan 

påverka den politiska dagordningen medan Somewhere-respondenterna upplever sig bortglömda och utan 

påverkningskraft. Splittringen i dessa grupper gör det mer tydligt än innan att vår relation och inställning är 

av betydelse. Vilket innebär att vi kan räkna med att se mer instabil politik framöver på grund av denna 

klyfta i det svenska samhället (Kaufmann, 2016, 9 November; Kaufmann, 2017: 1-3; Goodhart, 2017; Policy 

Exchange UK, 2017, 17 Mars; Bäck & Hellström, 2018). Medborgare borde uppleva att deras kärnfrågor 

samt kärnvärden är med på dagordningen — ifall de anser att deras uppfattningar och deras relation och 

inställning till frågor — är inkluderade i dagordningen kan denna studie konstatera att de kan påverka. De 

som inte anser att deras kärnfrågor samt kärnvärden är med, att deras åsikt och inställning inte är inkluderad 

i dagordningen, kan denna studie konstatera att de inte kan påverka. Om det som Goodhart skriver stämmer, 

att Anywheres är den grupp som kontrollerat politiken under decennier borde då innebära att Somewheres 
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upplever sig ha en liten påverkningseffekt på den politiska dagordningen, och därav uppleva sig som 

bortglömda (Strömbäck, 2000; Shehata, 2012: 319; Goodhart, 2017).  

I många fall kör politiken bara över, de går ut med sånt man aldrig hört talas om eller diskuterat (Gles 

landsbygd, yngre, 2018-05-10).  

Thus ideology and values, not elitism, lie at the heart of today’s polarized politics (Kaufmann, 2017: 3).  

Ovanstående citat överrensstämmer med den framkomna klyftan mellan Somewheres och Anywheres, varav 

Somewheres har andra värdegrunder än Anywheres, och upplever att de inte kan påverka den politiska 

dagordningen. Om den grupp som endast utgör 20-25 procent är den grupp som dominerar politiken, och 

den grupp som har makten över dagordningen upplever den andra gruppen (Somewheres) sig bortglömda 

och maktlösa över den politiska dagordningen (Kaufmann, 2016, 9 November; Kaufmann, 2017: 2-3; 

Goodhart, 2017: 8-9; Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13). Det går att finna ett mönster i att 

Anywhere-respondenterna har en starkare politisk identitet, och kan på ett helt annat sätt identifiera sig i 

politiken vilket kan återkopplas till att de har en bärbar identitet. Somewhere-respondenterna upplever att 

det är svårt att veta vad ett parti står för när de ständigt vänder sin kappa efter vinden. Den äldre 

respondenten från Stockholm har en krympt politiskt identitet men inte i lika stor utsträckning som 

Somewhere-respondenterna upplever. De kan inte se sig själva i politiken och därmed inte uppleva sig 

representerad eftersom den politik som förs inte återspeglar deras kärnvärden. Det har skett en separation av 

väljarkårens kärnvärden där de respondenter som inplaceras i kategorin Somewhere, inte innehar samma 

kärnvärden som de respondenter som inplaceras i kategorin Anywheres. Det är inte samma kärnvärden, det 

är inte samma problem, och det är inte samma upplevelse av att att kunna påverka (Goodhart, 2017: 115; 

Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Kaufmann, 2017: 3; Goodhart, 2017: 8-9).  

Man efterfrågar sånt som man vill ska finnas kvar, men det är mycket snack och liten verkstad (Gles 

landsbygd, yngre, 2018-05-10).  

Figur 5: Den här studiens sammanställning grupperingarnas skillnad i politiskt förhållningssätt, kärnvärden och 
upplevelse av att kunna påverka den politiska dagordningen (Goodhart, 2017). 
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Somewhere  —  
deras kärnvärden är bortglömda 
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politiska dagordningen. 

Anywhere 
Politiskt förhållningssätt ifrån 

Anywhere  —  
deras kärnvärden är sedda 

 — upplever att de kan påverka den 
politiska dagordningen. 



Det samlade värdet för upplevelsen huruvida politiken tar upp respondenternas kärnfrågor får det totala 

betyget 20 av Somewhere-respondenterna, medan Anywhere-respondenternas totala är 33. Ifall inte de 

frågor medborgarna prioriterar tas upp på den politiska dagordningen skapas ett missnöje och en upplevd 

känsla att vara bortglömd av politiken. Det handlar om en stor klyfta mellan de två grupperna där 

upplevelsen av att vara sedd skapar två sidor. Vilket i sin tur leder till en instabil och splittrad politik. När det 

kommer till upplevelsen av att kunna påverka den politiska dagordningen blir två sidor väldigt tydliga: Den 

sedda Anywhere och den bortglömda Somewhere (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Policy 

Exchange UK, 2017, 17 Mars; Goodhart, 2017).  
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6. Diskussion och slutsats 

I denna diskussion och slutsats diskuteras vad studiens resultat innebär, och innan diskussionen presenteras 

är det viktigt att påpeka att studiens bidrag inte är revolutionerande rent vetenskapligt då studien endast är en 

kandidatuppsats. Goodharts teori är härmed bekräftad, den går att tillämpa på det svenska samhället, då det 

tydliggjorts att Somewheres och Anywheres existerar på samhällsnivå i Sverige. Den här studiens hypotes 

utgår från teorin om Somewheres och Anywheres och lyder som följande: 

Goodharts teori går att tillämpa på det svenska samhället där upplevelsen att kunna    

påverka den politiska dagordningen hänger ihop med hur väljarkåren kategoriseras. 

Denna hypotes kan därmed anses vara besvarad då Goodharts teori är tillämpningsbar i Sverige och genom 

studiens empiriska material har det framkommit att Somewheres upplever att de inte kan påverka den 

politiska dagordningen och Anywheres upplever att de kan. Detta har framkommit utefter studiens följande 

figur:  

Figur 2: Den här studiens sammanställning av skillnader Somewhere och Anywhere (Goodhart, 2017).  

Studiens frågeställning lyder som följande: Kan Goodharts teori om att befolkningen i det moderna 21a 

århundradet går att indela i grupperna Somewhere och Anywhere tillämpas på det svenska samhället, och 

utefter denna grupperingen upplever väljarna att de kan påverka den politiska dagordningen?  

Somewhere Anywhere

Låg grad av rörlighet Hög grad av rörlighet

Hög grad av kollektiv tillhörighet Hög grad av individuell autonomi 

Högre grad av tillit till nationens sociala 
kontrakt

Låg grad av tillit till nationens sociala kontrakt 

Hög grad traditionsbunden Låg grad traditionsbunden

Mer konservativa åsikter Mer liberala åsikter 

Upplever att de inte kan påverka den politiska 
dagordningen 

Upplever att de kan påverka den politiska 
dagordningen 

Bryr sig i lägre grad om samhället och 
samhällsproblem

Bryr sig i hög grad om samhället och 
samhällsproblem 

Upplever sig inte vara en världsmedborgare Upplever sig vara en världsmedborgare 

Stark samhällsgemenskap Svag samhällsgemenskap 
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För att återkoppla till tidigare forskning som den här studien har inspirerats av kan den här studien här 

konstatera att Goodharts Somewheres går att finna i det svenska samhället där Somewheres har en stationär 

identitet, medan Anywheres har en bärbar identitet (Goodhart, 2017: 115). Det existerar precis som 

Kaufmann och Goodhart menar, en distinktion av Somewheres och Anywheres kärnvärden, där de två 

grupperna inte innehar samma kärnvärden — distinktionen mellan grupperna har skapat en stor klyfta där 

Somewheres är upprörda då de inte ser sina kärnvärden och sitt platsspecifika perspektiv i politiken, medan 

Anywheres är den mindre gruppen men den grupp vars kärnvärden dominerar politiken. En splittring mellan 

två värdegrupper har skett, varav Somewhere har en mer konservativ inställning och relation till frågor och 

prioriterar trygghet och stabilitet medan den andra gruppen prioriterar förändring och nymodighet, vilket 

återkopplas till Bäck & Hellströms tidigare forskning. Det går också att återkoppla till GAL-TAN skalan 

som är av likhet med Somewhere och Anywhere och i jämförelse till denne kan vi som Oscarsson diskuterar 

se att nationalstaten, mångkulturalism, globalisering och identitet är frågor som tydligt splittrar Somewhere 

och Anywhere likt de splittrar GAL och TAN samtidigt som en sociologisk faktor är av relevans, precis som 

Inglehart skrev gällande postmaterialism. Har ens grundläggande behov blivit kompletterade kan vi 

spekulera i att det är en större chans att bli en Anywhere, och därmed kan det kan dras en parallell tillbaka 

till Inglehart, det bidrag som Goodhart gör som inte existerar i varken GAL-TAN eller Inglehart är just 

relevansen gällande platsanknytning och tillhörighet (Kaufmann, 2017: 1-2; Goodhart, 2017; Samtliga 

respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Bäck & Hellström, 2018; Oscarsson, 2017: 411; Goodhart, 2017). 

För att anknyta till tidigare forskning berör den politiska dagordningen: …de frågor, problem eller 

samhällsområden som står i centrum för det politiska beslutsfattandet (Strömbäck, 2000: 187). När de 

frågor, problem och samhällsområden som är det centrala för det politiska beslutsfattande inte har en 

förankring den del av befolkningen som Somewheres utgör, står Sverige inför ett svårt dilemma som på sikt, 

enligt Bäck & Hellström, kommer att leda till ytterligare instabil politik (Strömbäck, 2000: 187; Bäck & 

Hellström, 2018). Här har det blivit tydligt att Somewheres inte upplever att deras kärnfrågor och 

kärnvärden är en del av den politiska dagordningen. De frågor som respondenterna i kategorin Somewhere 

diskuterar med andra är inte de frågor som diskuteras i politiken, de kärnfrågor dem anser är av största vikt 

stämmer inte överens med politikens kärnfrågor och när Somewheres upplever sig bortglömda bubblar 

missnöjet upp (Strömbäck, 2000; Shehata, 2012: 319; Duyvendak, 2011: 12). Om man känner att politikerna 

inte hör oss, journalisterna skildrar inte våra utmaningar — då är det sista man har att ta till sin röst 

(Landstedt, 2017, 5 Februari). Ovanstående citat kan användas som en av förklaringarna bakom Trump, 

Brexit och för att förklara den instabila politik Sverige upplever, vilket kan förklaras med hjälp av 

Somewhere och Anywhere då Somewheres innefattar halva befolkningen medan Anywheres på 20-25 
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procent är de som påverkar den politiska dagordningen (Goodhart, 2017). Det problematiska, som i grunden 

är ett demokratisk problem, är att Somewheres blir bortglömda medan Anywheres inte blir det (Strömbäck, 

2000; Shehata, 2012: 319; Duyvendak, 2011: 12). När det kommer till tidigare väljarforskning, som 

Goodhart utgör en del av, avviker sig Somewheres sakfrågor från Anywheres sakfrågor. Vilket återkopplas 

till att det har skett en separation av väljarkårens kärnvärden och klyftan mellan grupperna påvisar att vår 

relation och inställning till saker och ting spelar roll (Samtliga respondenter 2018-05-08-2018-05-13; 

Kaufmann, 2016, 9 November; Kaufmann, 2017: 2-3; Goodhart, 2017; Policy Exchange UK, 2017, 17 

Mars). Somewhere-respondenterna har alla förutom en, varit bosatta större delen av sitt liv på samma plats 

vilket binder denna studien samman med den tidigare forskning om platsanknytning som påvisar att låg grad 

av mobilitet har ett samband med en hög grad av platsanknytning, och detsamma bevisar respondenterna 

från städerna som har en lägre grad av platsanknytning och en högre grad mobilitet. Det som genom studien 

framkommit är att de väljare som placeras in i Somewhere, ser på världen och har ett politiskt 

förhållningssätt från en platsbunden utgångspunkt (somewhere) och Anywheres, ser på världen och har ett 

politiskt förhållningssätt varsomhelst-ifrån, en utgångspunkt som kan ser på världen från överallt och är inte 

platsbunden i sitt sätt att se på världen (anywhere) (Westin, 2015: 728-734; Fischer & Malmberg, 2001: 369; 

Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Goodhart, 2017).  

…the Anywhere/Somewhere categorisation is both a frame for understanding what is going on in 

contemporary politics and a plea for a less headstrong Anywhere liberalism. The Anywhere have counted 

for too much in the past generation — they sense of political entitlement startlingly revealed after the 

Brexit and Trump votes — and populism, in its many shaped and sizes, has arisen as a counter-balance to 

their dominance throughout the developed world. It can be a destructive counter-balance, but if we are to 

be tough on populism we must be tough on the cases of populism too—and one ot those causes has been 

Anywhere over-reach (Goodhart, 2017: 4-5). 

 

Något som denna studiens författare anser är av vikt att behandla i studiens diskussion är att påpeka att 

kategoriseringen av Somewheres och Anywheres inte borde handla om oss versus dem — det är det 

förhållningssättet som fått oss i denna situation av instabil och splittrad politik. Somewhere och Anywheres 

borde vidare användas för att förstå att våra sociala erfarenheter och att vår relation och inställning är av 

betydelse. Det är Anywheres uppfattning av att vara de ’goda’ och därmed dominerat politiken som har 

skapat en stor uppdelning mellan grupperna som i sin tur lett till instabil politik — det är denna intolerans 

från Anywheres som är det problematiska. När Brexit röstades genom sa Anywheres runt om i 

Storbritannien att outbildade inte borde få ha rösträtt och det är exakt detta elitiska tänk som skapat dessa 

!32



grupperingars klyfta. Det är inte två block av politiska motståndare — det går inte att säga att exempelvis 

alla Sverigedemokrater är Somewheres medan alla Miljöpartister är Anywheres. Det är inte heller vänster 

mot höger, och inte arbetarklass mot borgarklass. Det måste ske en maktbalans där den Anywhere-

dominerade politiken släpper in Somewhere-dominerade intressen (Policy Exchange UK, 2017, 17 Mars; 

Goodhart, 2017). Utifrån Goodharts teori finner studien att den kan tillämpas på det svenska samhället. 

Utifrån ovanstående kategoriseringar har denna studie placerat in respondenterna i antingen Somewhere 

eller Anywhere. Det som tydligast visat en markant skillnad mellan Somewheres och Anywheres är att 

Somewheres har en hög traditionsbundenhet, låg grad rörlighet och upplevelsen att de inte kan påverka den 

politiska dagordningen (Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13; Kaufmann, 2017: 3; Goodhart, 

2017: 8-9). För att återkoppla studiens slutsats och diskussion till reliabilitet och validitet kan slutsatsens 

reliabilitet ses som ifrågasatt då populationen studien undersökts består av få respondenter och det går inte 

att med absolut sanning dra en slutsats kring hur många Somewheres och Anywheres det existerar i Sverige, 

om det likt Goodhart menar är 50 procent Somewheres och 20-25 procent Anywheres. Däremot kan en 

slutsats dras att teorin kan tillämpas och att grupperna existerar, men inte till vilken utsträckning de gör 

detta. Däremot ser vi att Sverige har fått en mer instabil politik på senare år och Bäck & Hellström menar att 

mer instabil politik kan väntas. Slutsatsen innehar validitet då studien har undersökt det studien utger sig för 

att undersöka och det slutsatsen har tagit upp har en validitet i sin relevans då slutsatsen tydliggjort att teorin 

går att tillämpa och att de två grupperna existerar i det svenska samhället (Bryman, 2011: 49-50; Esaiasson 

et al, 2017: 58-59; Goodhart, 2017). 

Figur 4: Den här studiens respondent-kategorisering utefter Goodharts teori (Goodhart, 2017).  

De respondenter som placeras in som Anywheres är mer liberala och tillmötesgående, har en stark 

individuell autonomi och upplever att de kan påverka den politiska dagordningen. Det har skett en 

separation av kärnvärdena, vilket får Somewhere-respondenterna att uppleva sig som bortglömda och 

upplever att de inte kan påverka den politiska dagordningen och därmed har ett starkt missnöje (Goodhart, 

2017; Samtliga respondenter, 2018-05-08-2018-05-13). Politiken domineras av medborgare som ser på 

världen från Anywhere, med en elitistisk inställning till Somewheres som ”outbildade” som det lät efter 

Somewhere Anywhere

Äldre, Gles Landsbygd Äldre, Storstad

Yngre, Gles Landsbygd Yngre, Storstad

Äldre, Landsbygd Äldre, Stadsområde

Yngre, Landsbygd Yngre, Stadsområde
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Brexit samt hur man i folkmun talade om det svenska valet 2018. Nu måste Anywheres komma till insikt att 

deras intolerans till Somewhere-gruppen är det som lett oss till: hur kunde det bli såhär? Till slut, precis som 

Goodhart skriver kommer en backlash från Somewhere-gruppen att ske, vilket är en av förklaringar till den 

vetenskapliga gåtan: hur det kunde bli såhär? (Policy Exchange UK, 2017, 17 Mars; Bäck & Hellström, 

2018; Goodhart, 2017: 215).  

Resultatet påvisar att det existerar två väldigt tydliga sidor:  

De sedda Anywheres och de bortglömda Somewheres.  

6.1 Vidare forskning  

Vidare forskning som denna studie öppnat upp för är en mer omfattade studie där en blandning av en 

kvantitativ och kvalitativ studie utfärdas för att hitta en mer statistisk pålitlig bild av de två grupperna i en 

svensk kontext, detta för att kunna uppnå en statistisk generaliserbarhet, att med facit i hand få ett resultat 

som påvisar att såhär många Somewheres och Anywheres har vi i Sverige — för att se ifall halva 

befolkningen hör hemma i Somewhere och 20-25 procent i Anywhere, i kombination med en vidare 

forskning som är ute efter att undersöka historiskt i Sverige, vad det är som lett till den politiska splittringen 

mellan de två grupperna med en starkare inriktning på — hur kunde det bli såhär, och vad ska vi nu göra åt 

det? Vilka andra faktorer har ett samband med skapandet av Somewheres och Anywheres? 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide  

Tema 1 — Introduktion  

Presentation av studie och studiens författare, berättar om de villkor intervjun sker på. Frågar om inspelning 

för eget bruk och berättar om anonymitet och återupprepar svaren för att få en bekräftelse att svaren är 

uppfattade korrekta.  

Hur gammal är du?  

 

Tema 2 — politisk hemvist: den politiska dagordningen  

Vilka samhällsfrågor bryr du dig om?  

Vilka frågor anser du att politiken tar upp av de frågor du bryr dig om?  

Anser du att politiken tar upp de frågor du diskuterar med andra?  

Skala 1-10, där 1 = instämmer inte alls och 10 = instämmer mycket  

Anser du att politiken prioriterar de samhällsområden som du prioriterar?  

Kan du identifiera dig i politiken? Har du i så fall en stark politiskt identitet? Upplever du att just där du 

ifrån är prioriterat av politiken?  

Upplever du dig att vara bortglömd av politiken?  

Tema 3 — Somewheres och Anywheres  

Var bor du?  

Var kommer du ifrån? 

Har du bott på annan ort? Var har du bott?  

Var är hemma för dig?  

När känner du att du är hemma?  

Är din känsla av ”att vara hemma” kopplad till en plats?  

På vilket sätt känner du en tillhörighet till den plats du bor? Känner du en tillhörighet till den plats du bor?  

Känner du en tillhörighet till den plats du kommer ifrån?  

Skulle du säga att ni har en gemenskap i samhället du bor?  

På vilket sätt har ni en gemenskap i samhället du bor i?  

Vad innebär det för dig att ”höra till” en plats?  

Finns det situationer du har upplevt att du ”kommer någonstans ifrån”?  

I vilket grad skulle du säga att du bryr dig om samhället och samhällsproblem?  

1-10 där 1 = mycket lite och 10 = väldigt mycket  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På vilket sätt har du en identitet med din familj?  

På vilket sätt har du en identitet med dina vänner?  

Kan du berätta om olika erfarenheter du har när du satt dig själv (jaget) framför gruppen samt när du satt 

gruppen framför dig själv? (Individuell autonomi eller kollektiv tillhörighet)  

Vilka traditioner har du? Var kommer dom ifrån? Är det traditioner inom en grupp? Har du traditioner 

själv?  

Hur traditionsbunden är du?  

På en skala 1-10 där 1= inte alls och 10 = hög traditionsbunden  

Om du har traditioner med en grupp, hur skulle du reagera om dessa förändrades?  

Om jag säger världsmedborgare, kan du identifiera dig med detta? (Ger här en förklaring till begreppet).  

Vad är du i första hand - Svensk, Europé eller världsmedborgare?  

 Hur ställer du dig till invandring?  

Om du skulle placera din åsikt om invandring i en skala, hur skulle du placera den?  

På en skala 1-10 där 1 = väldigt positiv 10 = väldigt negativ  

Kan du ge ett exempel på hur du känner du en tillhörighet till Sverige?  

Kan du ge exempel på hur du har en tillhörighet till en grupp?  

Har du varit med om en större förändring och hur reagerade du?  

Hur tycker du det svenska samhället har förändrats? Till det bättre eller sämre? Känner du dig bekväm med 

kulturell förändring?  

På en skala 1-10 där 1 = inte bekväm alls och 10 = helt bekväm  

Tema 4— Överlappande  

Anser du att politiken prioriterar frågor som rör platsen du är bosatt på? Anser du att politiken prioriterar 

frågor som rör platsen du kommer ifrån? Vad påverkar sättet du röstar/ska rösta på? 

Vilket parti ska du rösta på?  

Känner du att det är något jag missat att fråga som du vill ta upp?  

8.2 Bilaga 2: Intervjupersoner  

Kategori: Storstad  

Yngre. 2018-05-08, 15:00-16:00, FaceTime.  

Äldre, 2018-05-10 ,10:00-11:30, Videosamtal via Messenger, Facebook.  

Kategori: Stadsområde  
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Yngre. 2018-05-09, 17:00-18:15, Videosamtal via Messenger, Facebook.  

Äldre, 2018-05-13, 18:00-18:50, FaceTime.  

Kategori: Landsbygd  

Yngre. 2018-95-08, 09:30-10:30, Videosamtal via Messenger, Facebook.  

Äldre, 2018-05-09, 11:00-12:00, Videosamtal via Messenger, Facebook.  

Kategori: Gles Landsbygd  

Yngre. 2018-05-10, 14:00-15:00, Videosamtal via Messenger, Facebook.  

Äldre, 2018-05-08, 20:00-21:00, Videosamtal via Messenger, Facebook.  
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