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Abstract 

The aim of this study is to examine the discussion about the Italian national identity as it 

manifested itself during the period the celebrations of Italy’s 150th anniversary as a unified 

nation-state. The material is composed by a corpus of articles and speeches written by the 

President of Italy Giorgio Napolitano, the Pope Benedict XVI, the famous comedian Roberto 

Benigni, the author Andrea Camilleri and the editorial columnist and identity researcher 

Ernesto Galli Della Loggia. These actors are chosen because of their frequent appearance in 

Italian mass-media. Furthermore, their ideas have been regularly discussed and reproduced by 

both journalists and common citizens. Relevant theoretical frameworks applied on the 

measurable data collection are Benedict Anderson’s imagined communities and Michael 

Billig’s banal nationalism. Mapping of the identity discourse is made by using primarily 

discourse analysis, with an inclusion of methodological tools from content analysis. My 

conclusions are dealing with the findings that, according to the analysed actors, Italy as a 

unified nation still seems to have a long way left to go on its road to obtaining stable unity. 

The main challenge for the young nation is to overcome internal struggles, such as a 

geographic polarization between the North and the South. Meanwhile, it is argued that these 

struggles in a way can be justified as the norm of Italy’s unifying elements.  

 

KEYWORDS: Italy, national identity, imagined communities, banal nationalism, discourse 

analysis, content analysis. 
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1 Inledning 

Vi lever i en tid då det inom politiska samhällsdebatter i olika länder allt oftare talas om det 

nya, gränslösa och multinationella Europa. Samtidigt betonas fortfarande vikten av 

nationaliteter och nationell identitet i flera sammanhang inom samhällsdiskurserna. Inte minst 

visar sig dessa meningsutbyten i samband med olika jubileer, då det nationella ofta idealiseras 

och hedras av exempelvis regeringar. 

Italien är med sina drygt 150 år av historia en av Europas nyaste nationer. Dessutom är Italien 

yngre än den amerikanska delstaten Nevada (Coy 2012), vilken uppnådde självstyre 1864 

(Nationalencyklopedin 2013). Italiens förflutna är i sin tur kantat av paradoxer. En sådan är 

det faktum att Italien enades genom ett inbördeskrig som både olika ”italienska” politiker och 

påvedömet var starkt emot. Det finns till och med forskare som beskriver den italienska 

nationsuppbyggnadsprocessen i termer av ”the failure of nationhood” (Graziano 2010)
1
. I 

detta sammanhang kan man ställa frågan om vad det egentligen är som firas när Italien fyller 

150 år och på vilket sätt det italienska jubileet uppmärksammas i det offentliga rummet. 

 

1.1 Tidigare forskning inom ämnet 

Den italienska nationsuppbyggnadsprocessen så väl som samtida diskussioner kring den 

italienska identiteten har tidigare under 2000-talet studerats i ett antal akademiska verk, 

exempelvis The Pinocchio Effect: On Making Italians, 1860-1920 av Stewart-Steinberg 

(2007), Making and Remaking Italy: The Cultivation of national identity around the 

Risorgimento av Russell Ascoli & Von Henneberg (2001) samt North/south, east/west: 

mapping Italianness on television (2007) av Ardizzoni. 

Det gemensamma för dessa böcker är att de avser att undersöka representationen av 

italienarna i det offentliga rummet enligt officiella aktörer vilka försöker skapa en bild av vad 

den italienska nationens själ består av, genom språkliga och bildmässiga uttryck. Samtidigt 

föreligger skillnader mellan t.ex. vilka tidsperioder som studerats samt vilka uttryck och 

samhällsinstitutioner som satts i fokus. Mig veterligen är i metodologiskt avseende en 

diskursanalys applicerad på identitetsskapandet runt Italiens 150-årsjubileum något ganska 

nytt. Det nya ligger i tidsaspekten men också i min metodologiska verktygslåda, som enligt 

                                                           
1
 Boken The failure of Italian nationhood av Manlio Graziano beskrivs närmare under avsnitt 2.3 nedan. 
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min kunskap ej tidigare har använts i syfte att studera ämnet inom ramen för en 

kandidatuppsats. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalys med innehållsanalytiska inslag 

granska ett antal tongivande röster i den mediala debatten om italiensk nationell identitet och 

Italiens enande, så som det manifesterades i samband med nationens 150-årsjubileum. 

Eftersom en avgränsning är viktig, läggs fokus på de aktörer som kan anses vara särskilt 

framträdande i massmedierna och därmed tongivande i samhällsdebatten. 

Jubileet kan studeras ur flera olika synvinklar både ur ett transnationellt, europeiskt perspektiv 

samt ur en nationell italiensk synvinkel. I min kandidatuppsats har jag valt att fokusera på den 

nationella nivån. På basis av detta syfte kommer följande frågeställning att besvaras: 

Hur framställs och diskuteras Italiens enande samt italiensk nationell identitet av ett antal 

tongivande aktörer, vilka framträdde särskilt tydligt i den italienska massmediala diskursen i 

samband med 150-årsjubileet av landets enande? 

 

1.3. Disposition 

Här följer en kort presentation av hur jag har arbetat för att besvara ovanstående 

frågeställning. Eftersom studien i huvudsak är diskursanalytisk, inleds det tredelade 

metodkapitlet med en beskrivning av de ontologiska och epistemologiska ståndpunkter som 

uppsatsen grundas på, samt en utförlig presentation av diskursanalysen som teori och metod. 

Den första delen av kapitlet avslutas sedan med en förklaring av de innehållsanalytiska inslag 

och de metodologiska verktyg jag använder i mitt analytiska arbete. I det återstående 

metodavsnittet presenteras det analyserade materialet och de övriga källor som används inom 

ramen för min studie. 

Därefter går jag igenom de teoretiska ramverk som utgör uppsatsens stomme, dvs. Andersons 

resonemang om nationer som föreställda gemenskaper samt Billigs koncept banal 

nationalism. Ramverken följs av ett kapitel där den nödvändiga empiriska 
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bakgrundsinformationen gällande Italiens enandeprocess förklaras, i syfte att skapa en ökad 

förståelse av den aktuella situation som inspirerat mig till att författa min text.  

Analysdelen kommer efter teorikapitlet och inleds med ett innehållsanalytiskt avsnitt. Efter 

innehållsanalysens resultat konkretiseras den diskursanalytiska kärnan av uppsatsen. Denna är 

indelad i kategorier enligt följande: ”Nord och syd i fokus”, ”Religion och historia”, ”Att 

förena det oförenliga – diskursens kärna”, ”Jubiléet i förhållande till det sociala vardagslivet” 

samt ”Enandets antagonister”. Uppsatsen avslutas med en presentation av slutsatsen och 

diskussion av resultatet samt förslag på framtida forskning. 

 

2 Analysens metodologiska ramverk 

I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsens teoretiska grunder och de metodologiska 

verktyg som används för att besvara uppsatsens frågeställning. En noggrann presentation av 

det analytiska tillvägagångssättet är mycket viktig för uppsatsens goda operationalisering och 

därmed möjligheten att nå framgångsrika resultat (jfr. Bell 2006, s. 237). 

 

2.1. Ontologiska och epistemologiska ståndpunkter 

Ontologiskt och epistemologiskt vilar uppsatsen på socialkonstruktivistiska grunder, inklusive 

så kallade interpretativa vetenskaper där tolkningen av den sociala verkligheten är en viktig 

aspekt av analysen (jfr. Orlikowski & Baroudi 1991). Detta hänger samman med 

diskursanalysens teoretiska premisser, enligt vilka kunskap om världen inte kan betraktas som 

en absolut och objektiv sanning, eftersom olika sociala fenomen förses med konstruerade och 

relativa meningar genom sociala och politiska processer (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 

2000, ss. 11-12). Kunskapen framställs alltså genom sociala interaktioner och via social 

informationsspridning (ibid.). 

Inom ramen för de sociala interaktionerna skapas en gemensam bestämd innebörd kring olika 

fenomen, dvs. en slags sammanslagning av meningar, vilka kan ses som sanna och korrekta. 

Samtidigt pågår det också en kamp om vad som bör anses sant eller falskt (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, ss. 11-12). I samband med dessa resonemang är vår världsbild en bild av 

verkligheten så som vi själva uppfattar och sätter ihop den genom våra sinnen. Därmed är de 

inte en exakt kopia av verkligheten som den de facto verkligen är (ibid.). 
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2.2. Diskursanalysen som teori och metod 

Utgångspunkten i Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes (2001) diskursteori är att allt kan 

tolkas och diskuteras i termer av diskurser och diskursivt skapade fenomen. Diskursbegreppet 

innefattar både uttalade meningar och handlingar. Till exempel är fotboll och barnafödande 

eller tankarna om den nya, hälsosamma människan olika nyanserade diskurser. De mindre 

diskurserna kan sedan vävas ihop och kombineras i grupperingar. Dessa grupperingar har 

därefter relationer till andra sådana områdesavgränsningar likt stenarna i en mosaik.  

Diskursanalysen undersöker hur diskursen och alla dess tecken får, eller byter, mening. I 

enlighet med semiotiken har ett tecken två olika beståndsdelar: namnet, det konkreta (eng. the 

signifier) och dess abstrakta innehåll. Dessa variabler framkallar tankegångar och 

associationer hos läsaren eller mottagaren (eng. the signified). Ett innehåll kan bytas ut mot 

andra innehåll i olika diskurser. Till exempel kan begreppet ”demokrati” ha flera betydelser. I 

en västerländsk liberal diskurs kan demokrati troligtvis inte nämnas utan att indirekt uttrycka 

idén om "fria val". I andra delar av världen är detta kanske inte lika självklart. "Demokrati" 

framkallar på så vis olika associationer beroende på i vilka sammanhang diskursen sätter 

begreppet (Laclau & Mouffe 2001; Boréus & Bergström 2005, s. 315). 

Laclau och Mouffe (2001) anser att man i sociala sammanhang kan tala om en ”tredje 

generation” när det gäller synen på diskurs. Denna kan bestämmas av externdiskursiva 

faktorer. Dessa tar hjälp av ett antal centrala termer som flytande signifikans, nodalpunkter, 

artikulering, antagonism och intertextualitet. Alla dessa begrepp används som metodologiska 

verktyg med hjälp av vilka identitetskonstruktioner kan studeras (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 57). 

I en konkret diskursanalys använder man sig av en rad systematiska verktyg vilkas karaktär 

och praktisk användning överensstämmer med diskursanalysens teoretiska premisser. I detta 

sammanhang kan diskursanalys ses både som en vetenskaplig teori, med dess ontologiska och 

epistemologiska grundsatser, och som ett konkret arbetssätt där relevanta verktyg appliceras 

på ett givet analysmaterial. Detta betyder exempelvis att metodologiska begrepp som flytande 

signifikanter och noder (förklaras nedan) används i den praktiska analysen av 

meningskonstruktioner samtidigt som denna analys vilar på teoretiska premisser om att 

meningar och betydelsemönster utgör resultatet av diskursiva konstruktionsprocesser. Dessa 

resultat kan härmed kartläggas, dekonstrueras och kategoriseras med hjälp av ett antal 

konkreta metodologiska verktyg. 
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I kombination med diskursanalysen använder jag innehållsanalytiska inslag när jag kommer 

att analysera övergripande tendenser i det empiriska materialet. Enligt Bergström & Boréus 

(2005, s. 45) är det som eftersöks i en innehållsanalys s.k. manifesta inslag i texter. Intressant 

är sådant som uttrycks explicit och går att mäta genom att räkna ord eller förekomster av olika 

uttryck och begrepp. Sökandet efter manifesta inslag kan alltså användas för att komma åt det 

inte fullt sagda. 

Den innehållsanalytiska inriktningen är lämplig för att finna innehållsliga mönster i en större 

mängd material. Det kan exempelvis röra sig om många debattinlägg i dagstidningar, 

partimanifest, annonser eller kända romaner. Genom en innehållsanalys är det möjligt att 

finna konkreta tendenser i textmaterialet, då resultatet av en innehållsmätning visar vilka ord 

som är mest förekommande (ibid.). 

Jag ämnar i följande stycken att förklara betydelsen av de begrepp som utgör de 

diskursanalytiska metodologiska verktygen i min analys. Det första av dessa metodologiska 

begrepp är flytande signifikanter. Dessa är ord och uttryck vilka särskilt öppnas för olika 

betydelser inom diskursen. Deras innebörd kan omformuleras beroende på vilken aktör i 

diskursen som uttalar sig om dem och i vilken situation detta sker. Ofta handlar det om 

förändringar över tid (Bergström & Boréus 2005, s. 316; Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 35). 

Nodalpunkter, även kallade noder, är före detta flytande signifikanter som har fått en tydlig 

låsning eller betydelse. Noder utgör medelpunkter i diskursen. De är ett slags 

organisationsverktyg som andra begrepp kan relateras till och definieras utifrån. Exempelvis 

kan ”liberal demokrati” vara en nod som uttryck av typen ”fria val” och ”yttrandefrihet” knyts 

runt (Bergström & Boréus 2005, s. 318; Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 55-56). 

Artikulering hänger samman med hur de deltagande aktörerna uttalar sina åsikter och på så 

sätt ingjuter betydelse i de specifika element de behandlar i sina texter eller sina tal. Det är 

artikuleringen som bildar diskursen genom att föremålen för diskursanalysen ställer politiska, 

psykosociala och ekonomiska element i relation till varandra (Bergström & Boréus 2005, s. 

318). 

Antagonism är ett begrepp som Laclau och Mouffe (2001) har lånat från marxistiska 

tankekretsar. Enligt deras diskursteori finns det inom samhällsdiskurs konflikter om vem som 

har makten att definiera särskilda språkliga termer. Antagonismen kan liknas vid ett krig som 
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handlar om meningsskapande på språklig nivå. Laclaus och Mouffes antaganden om 

konflikter från skiljer sig från marxismens ursprungsinställning till fenomenet, genom att det i 

diskursteorin handlar om just en språklig, social konflikt snarare än ekonomisk klasskamp om 

produktionsvärden (Bergström & Boréus 2005, ss. 319-320). Diskursteorins inslag av 

antagonism öppnar upp för studier av intradiskursiva motsättningar och relationer mellan de 

olika analyserade materialen, då forskaren kan tillämpa ett komparativt perspektiv och sätta 

meningsskiljaktigheterna i centrum. Enligt Laclau och Mouffe är det väsentligt att studera 

antagonismfenomenet inom identitetskonstruerande diskurser eftersom identiteten är något 

instabilt och konstruerat som utvecklas genom att ord och uttryck får betydelse genom olika 

aktörers resonemang och debattinlägg, ofta med politiska förtecken (ibid., s. 320; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 54-55). 

Slutligen är intertextualitet förhållandet mellan två eller flera olika texter och hur dessa kan 

relateras till varandra genom samband och likheter som återfinns i dem. Man kan säga att 

tankegångar kan ”överleva” över tid och återfinnas om och om igen. Intertextualiteten kan 

både studeras mellan samtida texter och mellan samtida texter och äldre publikationer 

(Bergström & Boréus 2005, s. 324). 

Då den italienska identitetsdiskursen är föremål för analys i min uppsats, är det värt att nämna 

att Laclau och Mouffe (2001) har utvecklat sitt diskursanalytiska förhållningssätt med 

inspiration från den italienskfödde marxisten Antonio Gramsci. Gramsci uttryckte på tidigt 

1900-tal det borgerliga samhället som ett klassamhälle styrt av konflikter, inom vilket idéerna 

hade en mycket viktig roll för utvecklingen. Enligt Gramsci behöver inte klassbaserad makt 

utövas genom våld och terror, utan den utövas också indirekt genom skol- och 

utbildningsväsende. Diskursanalytikerns syfte blir därför enligt Gramscis synsätt att avkoda 

och synliggöra detta indirekta maktutövande. 

 

2.3. Material 

Min frågeställning kommer i enlighet med det tidigare nämnda att besvaras genom en 

diskursanalys med innehållsanaytiska inslag. Studien accentuerar ett antal framstående 

kulturpersonligheters inlägg i nutida debatten om vad som format italienarna och vad som 

sammanfogar deras gemenskap i dagens Italien. 
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De tongivande rösterna i diskursen om den italienska identiteten och enandet som analyseras i 

min uppsats är Italiens president Giorgio Napolitano, påven Benedictus XVI, komikern, 

skådespelaren och regissören Roberto Benigni, författaren och lingvisten Andrea Camilleri 

samt ledarskribenten och identitetsforskaren Ernesto Galli Della Loggia. Den sistnämnda 

skriver för dagstidningen Corriere della Sera. Utifrån mina observationer har dessa röster 

varit väl synliga i meningsutbytet kring det italienska 150-årsjubileet genom att deras åsikter 

har debatterats och återgetts på flera håll inom massmedia. Materialet som Benigni har 

författat visades den 17 februari 2011 i form av ett tal som Benigni själv höll på TV-kanalen 

RAI 1. Hans show sågs av en miljonpublik (Hägg 2012, s. 414). Detta gör komikerns 

resonemang till särskilt relevanta som källa i min uppsats eftersom Roberto Benignis ord 

reproduceras framför en stor åhörarskara av journalister och enskilda medborgare i en 

snöbollseffekt. 

Analysen av mitt empiriska material kommer att relateras till Benedict Andersons teoretiska 

resonemang om föreställda gemenskaper, vilken behandlar nationalismens grunder och 

utbredning. För att få en tydlig bild av hur den italienska nationella samhörighetskänslan tar 

sitt uttryck i invånarnas vardag, kommer Andersons (1991) teoretiska ramverk att 

kompletteras med valda delar av Michael Billigs (1995) terminolog och resonemang om s.k. 

banal nationalism. 

Utöver det primära materialet hämtar jag min information och empiriska bakgrundsfakta från 

ett antal verk av erkända författare inom ämnet italiensk historia och identitetsteori. Förutom 

dessa tryckta verk görs också referenser till universitetsföreläsningar som hållits på Lunds 

universitet inom italienskt kultur- och samhällsliv. 

Den i min mening viktigaste av mina tryckta källor är The failure of Italian nationhood av 

Manlio Graziano (2010). I verket diskuteras svårigheterna och möjligheterna, vilka den 

italienska staten och nationen tillsammans måste ta ställning gentemot för att kunna fungera 

som ett modernt enat land. En utförlig lista över de källor som används finns längst bak i 

bibliografin. 

Eftersom en analys av alla italienska tidningar och officiella publikationer inte är möjlig att 

genomföra inom ramen för en kandidatuppsats, väljer jag att fokusera på de åsikter som 

uttryckts av ett antal framstående kulturpersonligheter samt politiska och religiösa 

makthavare. De inflytelserika rösterna som behandlas i min uppsats är alla verksamma i 
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medier med en utbredd nationell publik, och därmed frekvent kommenterade av både 

journalister och privatpersoner. 

Vid den innehållsanalytiska mätningen har jag inkluderat texterna från Andrea Camilleri, 

Ernesto Galli Della Loggia, Giorgio Napolitano och Benedictus XVI. Roberto Benignis tal 

var inte möjligt att transkribera med tanke på talets längd i förhållande till den mån av tid 

ämnad till att skriva en kandidatuppsats. Benignis muntliga ståndpunkter kommer därför att 

exkluderas från redovisningen av den innehållsanalytiska undersökningen. Hans syn på den 

italienska identiteten redogörs istället utförligt genom citat längre fram i analysen. 

Sammanlagt har en frekvensstudie baserad på 25 100 ord genomförts med hjälp av 

textbehandling i det onlinebaserade verktyget wordle, som finns tillgängligt på wordle.net. 

Med hjälp av denna metod skapade jag s.k. ”ordmoln” av texternas innehåll. ”Molnen” 

visualiserade de mest frekvent använda orden i storleksordning efter antal förekomster. Desto 

större storlek på ordet betydde en större frekvens i texten. 

Utifrån resultatet som visats i wordle sökte jag med hjälp av ett ordbehandlingsprogam upp 

det exakta antal gånger de största orden i ”ordmolnen” förekommit. Utfyllnadsord som 

exempelvis ”att” har uteslutits från resultatredovisningen eftersom de inte förändrar textens 

essens utan enbart fungerar som grammatiska element med syftet att binda ihop det skrivna. 

Resultaten av undersökningens innehållsanalytiska inslag kommer att redovisas i en tabell 

under avsnitt 5.1. 

 

3 Andersons och Billigs teoretiska resonemang 

I detta kapitel beskrivs två teoretiska resonemang, vilka uppsatsens analytiska diskussion 

grundas på. Dessa är Benedict Andersons (1991) idéer om nationer som föreställda 

gemenskaper och Michael Billigs (1995) begrepp banal nationalism. Dessa resonemang 

passar enligt mina kunskaper väl ihop med diskursanalysens ontologiska och epistemologiska 

premisser, vilket innebär att Billigs och Andersons resonemang utgör värdefulla inslag inom 

mitt analytiska ramverk. Michael Billigs (1995) terminologi är främst anpassad för att studera 

nationalism i vardagen. Med tanke på att identitetsdiskursen som uppdagades i landets medier 

i samband med Italiens 150-årsjubileum naturligt får konsekvenser i medborgarnas 

vardagsliv, är det därför gångbart att använda Billigs teorier i en analys av situationen. 



 
 

12 
 

3.1. Nationen som föreställd gemenskap 

Enligt Anderson (1991, ss. 21-22) ses nationen som en ”föreställd politisk gemenskap – och 

den föreställs som både i sig begränsad och suverän”. Föreställd syftar på att invånarna inom 

nationen endast kommer att lära känna eller möta en bråkdel av de övriga medlemmarna. 

Dessa har ändå vetskap om varandra och sammanflätas genom varje individs bild av 

gemenskapen. Olikheter som finns inom sagda nationsgemenskap tenderar att slätas ut och ge 

plats åt den kollektiva helhetens identitet. 

Den föreställda gemenskapen fogas samman med hjälp av en konkret sida, vilken innefattar 

språk, historia, lagar, politik och ekonomi (Hammarén & Johansson 2009, s. 38). En viktig 

aspekt av alla medborgares delade medvetande är att samtidigt som de har mycket gemensamt 

har de också glömt lika mycket av sin nations historia (Anderson 1991, s. 21). 

Nationen är begränsad eftersom alla nationer är avgränsade gentemot omkringliggande 

nationella gemenskaper, oberoende av dess storlek. Enligt Andersons nationalismsyn har 

ingen nation som syfte att likställa sig med hela mänskligheten. Avgränsningen handlar 

därigenom om kunskap, om att skapa och socialt sprida diskurser om nationella gemenskapers 

karaktär och dess avgränsningar (ibid., s. 23). 

Nationstillhörigheten och de tankar som är kopplade till den influerar i stor utsträckning hur 

vi ser på oss själva som individer. Ett konkret exempel på detta är att när man läser i tidningar 

om betydelsefulla händelser där personer från flera olika nationaliteter varit inblandade, är det 

först och främst medlemmar från sin egen föreställda gemenskap man visar medkänsla för. De 

berörda svenskarna, danskarna eller italienarna hamnar i fokus beroende på vilken nation man 

tillhör. I kombination med den mentala föreställningen om nationen samt vilken betydelse det 

har att tillhöra en viss nation så finns risken att nationalismen kan bli extrem och leda till krig 

samt systematisk exkludering av minoritetsgrupper (Hammarén och Johansson 2009, s. 38). 

Benedict Anderson (1991, ss. 137-138) liknar nationsgemenskapen vid en familje-, eller 

kärleksrelation. Nationen frambringar ofta känslor av kärlek till sitt fosterland, och invånarna 

är på grund av detta emotionella band ofta villiga att bidra med stor självuppoffring om så 

skulle vara befogat. Relationen mellan medborgare och stat innehåller sällan eller aldrig hat 

och misstänksamhet, utan den kan snarare ses som ett förutbestämt släktskap vilket väcker 

solidaritet och välvilja. Detta syns inte minst i nationalsånger, där nationen ofta besjungs i 

termer som har att göra med släktskap och hemvist. 
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3.2. Konceptet ”banal nationalism” 

Genom termen banal nationalism hänvisar Michael Billig till vardagliga representationer av 

nationen och dess identitetsdiskurs. I sitt sammanhang bidrar denna till att skapa en stärkt 

känsla av nationell samhörighet och solidaritet (Billig 1995, s. 6). Sådana representationer 

inkluderar användningen av språk och reproduktionen av tankegångar. Faktum är att man 

fysiskt, juridiskt, socialt och känslomässigt befinner sig i sitt hemland, vilket i sin tur har en 

plats bland andra nationer. Nationen och nationstanken kan och kommer endast att 

reproduceras om den implementeras hos invånarna och dessa i sin tur kommunicerar sin 

nationella tillhörighet till omvärlden (ibid, s. 8). 

Den banala nationalismen är en bestående inrättning i samhället. Det är en nationalism som 

har blivit ”så självklar att den är ’banal’”. Noreen (2002) exemplifierar fenomenet genom att 

hänvisa till hur svensk press reagerat när Sverige förlorat en olympisk kvartsfinal mot 

Vitryssland i ishockey. Man skrev i samband med det inträffade evenemanget att det svenska 

landslaget svikit och förödmjukat sitt land och att landslagets insats var en skam för nationens 

anseende. Denna typ av nationalism är enligt Noreen något som finns närvarande i alla 

människors liv. Den ses som en självklarhet som man inte reflekterar över i sin vardag. 

Nationstillhörigheten i vardagen märks särskilt tydligt då det gäller stora idrottshändelser. 

Hela nationen tillsammans tittar eller lyssnar på vad som utspelas på arenan och firar när det 

blir mål och vinst. Under dessa ögonblick av medkänsla och hopp inför nationens 

representanter dominerar den nationella tillhörigheten över alla andra möjliga sociala roller 

och identiteter man kan uppfatta sig som (Hammarén & Johansson 2009, s 38). 

 

4 Il Risorgimento 

Kungariket Italien, under ledning av kung Vittorio Emanuele II, utropades 1861. Den 

definitiva självständighetsförklaringen kom 1871, då Påvestaten och Rom införlivats i 

föreningen. Enandet skedde genom tre inbördeskrig vilka utspelades inom tidsspannet mellan 

1848 och 1867. (Balboni & Biguzzi 2009, s. 216; Balboni & Santipolo 2004, ss. 72, 84-85). 

Skapandet av den första italienska unionen i politiskt syfte på 1860-talet skedde inte genom 

ett horisontellt samarbete, det vill säga med representation av alla samhällsklasser och hänsyn 

till allmänhetens intressen från den regerande gruppen. I stället sammanfördes regionerna i 
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vertikal ordning, vilket betyder att de sammanfogades på basis av vilka mål deras ledare och 

de välbärgade klasserna ville uppfylla med ett enat Italien (Graziano 2010, s. 75). 

Processen och sambandet mellan de aktörer och handlingar vilka tillsammans bidrog till att 

skapa vad som idag är erkänt som den italienska staten går under namnet Il Risorgimento
2
 

(Mattera 2012). Vad som utmärkte Italien vid begynnelsen av den konkreta 

nationsbyggandeprocessen och det politiska enandet var att varje region hade sina egna 

betydande och viljestarka politiska fraktioner. Särskilt märktes dessa lokala krafter vid 

bildandet av det första italienska parlamentet. Utifrån regionernas geografiska lägen och 

särskilda intressen skapades parlamentariska grupperingar och falanger. Högerpartierna hade 

störst inflytande. Bland dessa fanns det en betydande piemontesisk delegation samt vidare 

uppdelning i toskanska, lombardiska och emilianska fraktioner. De piemontesiska politikerna 

intog snabbt en ledande roll eftersom Piemonte var framstående bland de politiskt 

självständiga regionerna, och på grund av sin ringa storlek ansågs denna regions inflytande 

vara mindre av ondo än de större regionernas vilja att expandera (Graziano 2010, s. 75). 

Begreppet italienaren i egenskap av en social individ anknuten till ett geografiskt område, 

gjorde sitt intåg i den identitetsdiskursiva sfären under slutet av 1700-talet och tidiga 1800-

talet. Innan dess hade invånarna i de olika staterna på den italienska halvön inga gemensamma 

beröringspunkter på det kulturella planet. Vad som delades var de mest basala strukturerna i 

de olika dialekterna som talades på den italienska halvön före enandet. Majoriteten av dessa 

härstammade från latinet, men alla regioner hade sin egen språkhistoria (ibid., s. 49). 

Hand i hand med enandet och italiensk nationell identitet går resonemangen om den så 

kallade syditalienska frågan. Begreppet täcker en diskussion om varför södra Italien inte hade 

utvecklats ekonomiskt i lika stor utsträckning som Norditalien. Redan långt före landets 

enande hade södern särskilt stora problem med fattigdom, analfabetism och kriminalitet. 

(Lappalainen 1999, s. 142, Balboni & Biguzzi 2008, s. 180). En annan aspekt av den 

syditalienska frågan i samband med enandet var att intellektuella grupper beskrev fallet i 

närmast rasistiska ordalag. Detta bidrog till fördomar och fientlighet gentemot folkgrupperna i 

söder.  Den första litteraturen som i officiella sammanhang berörde sydfrågan utkom mellan 

1873 och 1874 (ibid.). 

                                                           
2
 Sv. övers. ung. ”återuppvaknandet”. Namn på italienska platser och personer kommer fortsättningsvis att 

skrivas på originalspråket, då detta förefaller naturligt vid arbete med ett italienskspråkigt material. Citat och 

referat är vidare översatta till svenska av författaren. 
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Klyftan mellan syd och nord förvärrades ytterligare till följd av den så kallade ekonomiska 

boomen
3
 under 1950-1970-talet. Under denna epok flyttade många syditalienare till de norra 

delarna av landet för att söka arbete i de moderna fabrikerna. Inte sällan exkluderades 

syditalienarna från norditalienarnas gemenskap. Ur ett norditalienskt perspektiv sågs 

migranterna från söder snarare som utländska flyktingar än som medlemmar av den delade 

nationsgemenskapen (Kappelin 2010, s. 19). Anledningen till denna särbehandling av 

arbetsmigranterna från syd bottnade i ekonomiska skillnader. Södra Italien var fattigt och hårt 

drabbat av arbetslöshet, samtidigt som fabriksägare och boende i norra delarna inte önskade 

bli påminda om fattigdom och misär när landsmännen anlände (ibid., s. 20) 

Även på det språkliga planet var och är Italien starkt splittrat. Den italienska vi idag känner 

till härstammar från ett konstgjort språk som närmast liknar den toskanska dialekten. Från 

början var det enbart ett litterärt språk som under 1200- och 1300-talen utformats av de 

florentinska författarna och poeterna Dante Alighieri, Petrarca och Boccaccio. Man kan likna 

dåtidens italienska vid en sorts esperanto som successivt började användas för att författare 

och kulturpersonligheter skulle kunna göra sig förstådda över regionsgränserna inom poesi 

och skönlitteratur. Det var tack vare skapandet av detta för sin tid nya språk som en flyktig 

tanke om ett enat Italien uppkom (Hägg 2012, ss. 26-27). Vid tiden för Il Risorgimento, och 

efter 1861, kunde endast 2, 5 % av befolkningen kommunicera på vad som idag räknas som 

riksitalienska. Analfabetismen var mycket hög, någonstans runt 80 %. Detta försvårade 

spridningen av italienskan inom landsgränserna (ibid., s. 27). 

De första TV-programmen började sändas i januari 1954 av statliga RAI (Bartalesi-Graf 2005, 

s. 75). Det var tack vare TV:n och dess snabba genomslagskraft som det språket nådde ut till 

folk över hela halvön. Italienarnas kontakt med språket i vardaglig television, i kombination 

med reformer om obligatorisk skolgång vilka infördes i början av 1960-talet (ibid, s. 76), 

bidrog till att antalet medborgare som behärskade riksitalienska ökade markant. Speciellt 

märktes detta inom de lägre ställda samhällsskikten. För de lägst ställda samhällsklasserna 

innebar TV både en språklig resurs och ett fönster ut mot den italienska kultur som skildrades 

genom RAI:s sändningar. Genom att få en inblick i övriga Italiens kultur- och samhällsliv 

såväl som kännedom om språket, fick de lågutbildade en möjlighet att sätta ord på de tankar 

och önskningar som de inte hade haft möjlighet att uttrycka tidigare på grund av okunskap 

(De Mauro 1970, s. 459). Än idag har drygt hälften av italienarna sin dialekt som definitivt 

                                                           
3
 Även kallat det ekonomiska miraklet. Italien utvecklades ekonomiskt mycket snabbt under denna period och 

gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle på en nästan ofattbart kort tid (Mattera 2012). 
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modersmål. Förutom denna dialekt, kan de flesta italienare en variant av italienska med lokalt 

uttal samt riksitalienska så som den brukar återges på TV (Hägg 2012, s. 27). 

 

5 Analys 

I detta kapitel kommer min analys av identitetsdiskursen i samband med Italiens 150-

årsjubileum att presenteras. Under 5.1 kommer fokus att ligga på den innehållsanalytiska 

delen, för att sedan följas av det diskursanalytiska meningsutbytet från och med 5.2. 

 

5.1. Firandet av jubileet – nyckelbegrepp i de analyserade texterna 

Med hjälp av nedanstående tabell är det möjligt att se vilka aspekter av den italienska 

nationen och identiteten som betonas av de framstående röstena jag kommer att utgå från i 

kommande delar av analysavsnittet. Tabellen presenterar de 15 oftast förekommande orden, 

vilka kan ses som nyckelord kopplade till kategorierna politik, människan och sociala 

relationer samt historia. Resultaten nedan fungerar som en indikation av vilka områden fokus 

läggs på i kommande avsnitt av min analys. 

Politiskt relaterade ord frekvens 

politik 60 

diversifiering 30 

nord 27 

syd 23 

rättvisa 21 

Socialt relaterade ord  

identitet 35 

gemensam 29 

världen 28 

tillsammans 25 

språk 20 

Historiskt relaterade ord 
 

historia 62 

krig 25 

kyrkan 22 

minne 15 

framtid 14 

 

Tabell 1. Ovan visas de mest använda orden i det analyserade materialet, 

ordnade enligt huvudkategori och antal förekomster i texten. 
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I kategorin ”politiskt relaterade ord” finner vi politik, diversifiering, nord, syd samt rättvisa. 

Politik skiljer sig från de övriga orden, då det förekommer hela 60 gånger. Det är 30 fler än 

nummer två: diversifiering. Nord och syd utmärker sig därefter både som en politisk dikotomi 

och en geografisk polarisering. I enlighet med den historiska bakgrund som beskrivits i 

kapitel 4, syns uppdelningen mellan nord och syd även väldigt tydligt i mitt analyserade 

material. Utifrån detta kan man anta att det också är det problem som politiska aktörer främst 

betonar när de vill belysa Italiens interna situation. Diversifiering har också att göra med det 

ständigt återkommande temat om Italien som en splittrad nation. 

Anledningen till att ordet politik i sig är så pass frekvent använt, anser jag inte enbart har att 

göra med att det är politiskt verksamma personer som författat de diskursiva resonemangen. 

Enligt min åsikt kan det lika mycket bero på att de analyserade rösterna uttrycker politiken 

som ett medel vilket är i stånd att formulera identitetsdiskursen och sedan förändra och forma 

den över tiden. Rättvisa syftar till strävan efter ett jämlikt och rättvist Italien där alla 

medborgare välkomnas och behandlas lika inför lagen (förklaras nedan). 

I kategorin ”socialt relaterade ord” återfinns identitet, gemensam, världen, tillsammans och 

språk. Dessa begrepp utgör diskursens kärna, bygger upp de föreställda gemenskaperna och 

uppmanar till reproduktion av identitetsdiskursen. Med tanke på att rösterna jag analyserar är 

verksamma inom identitetsdebatten och ämnar formulera den italienska identitetens 

diskursiva betydelse, förefaller ordet identitet naturligt att använda i sammanhanget. 

Förekomsten av begreppen gemensam, världen och tillsammans kan anknytas till att 

italienarnas identitet definieras genom att de referera till sig själva som just ”italienare” i 

omvärlden och i relation till varandra. Liknande resonemang finns inom ramen för 

socialkonstruktivismen (se 2.1). Språk finns slutligen med i kategorin som ett eget 

självständigt socialt begrepp, vilket används som kommunikationsmedel inom 

nationsgränserna och verkar avgränsande mellan människor som inte tala samma språk. Enligt 

den empiriska bakgrunden som uppgetts i föregående kapitel, ser vi att språket i Italiens fall är 

en viktig identitetsskapande faktor eftersom dialekterna har starkt fäste i regionerna och 

riksitalienskan är en förhållandevis ny företeelse. Det finns samtidigt en möjlighet att 

dialektala skillnader från region till region snarare kan verka splittrande än förenande, vilket 

kommer att förklaras längre fram i uppsatsen. 

Den tredje och sista kategorin är ”historiskt relaterade ord”. Här finns historia, krig, kyrkan, 

minne och framtid. De första två begreppen, historia och krig samt minne, återkommer då 
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diskursen betonar de svårigheter som nationen har gått igenom och uthärdat tillsammans. 

Exempel på detta faktum kommer att ges i senare kapitel. Kyrkan som begrepp förekommer 

frekvent i påven Benedictus XVI:s (2011) text, då han beskriver sitt ämbetes syn på Italien 

och dess nationsuppbyggnadsprocess. Framtiden används slutligen till största del som ett 

retoriskt inspirerande uttryck, då samtliga analyserade röster förklarar att de i framtiden 

önskar sig se en stabilt enad italiensk nation utan interna splittringar och regionala skillnader. 

 

5.1.2. De osynliga begreppen. 

”Välfärden” är ett ord som inte nämnts av någon av de diskursiva röster som jag arbetat med i 

samband med min studie. Italien har enligt statistik som erhålls av Gapminder world 

(Gapminder Foundation 2012) en läkartäthet på 4, 24 läkare per 1000 personer. Detta 

läkartäthetstal är bland de fem högsta i världen. Enbart Vitryssland och Grekland har en högre 

siffra. 

Med tanke på ovanstående statistik kan man ställa sig frågan ifall medborgarnas personliga 

trygghet och möjligheten till hälsovård är något som den italienska staten och 

samhällsdebattörerna anser vara en självklarhet att satsa på – så självklart att den inte ens 

behöver nämnas för att infria ytterligare trygghet bland sina åhörare. Om så är fallet, drar jag 

analytiskt slutsaten att identitetsskapande makthavare inte väljer att nämna välfärden i ett 

diskursivt sammanhang om identitet, då den hela tiden finns tillgänglig och kan i det närmaste 

tas för givet. 

Samtidigt som antalet läkare är högt och välfärden antas fungera väl, är det italienska 

fertilitetstalet är ett av världens lägsta, och det har resulterat i att Italiens befolkning i 

genomsnitt är EU:s äldsta. Då det föds färre barn per tusen invånare jämfört med hur många 

som dör inom samma befolkningsantal, har Italiens folkmängd ändå kunnat öka långsamt tack 

vare ett konstant flöde av invandring (Gapminder Foundation 2012; Utrikespolitiska Institutet 

2013). I dagsläget finns det drygt 12 miljoner människor i åldern 60 år och uppåt i Italien. 

Detta antal representerar ungefär 21 % av den totala folkmängden (Silvestrini, Novembri et al. 

2005, s. 130). 

Generationsfrågor, samt ord som ”äldre” och ”unga”, omtalas inte i någon av de texter jag 

analyserat. Detta är enligt min åsikt anmärkningsvärt, då Italien utifrån ovan nämnda statistik 

måste finna lösningen på problemet med att de åldrande allt blir fler och de yngre 
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generationernas storlek minskar. I det långa loppet kan man anta att det leder till brist på 

arbetskraft i stånd att föra landets ekonomi framåt när det produceras kapital genom 

konsumtion och produktion av varor och tjänster. 

 

5.2. Nord och syd i fokus 

President Giorgio Napolitano (Heuzé 2011) väljer att uttalat erkänna spänningen mellan nord 

och syd som ett problem, vilket han anser skulle kunna splittra nationen. Presidenten tycker 

däremot inte att de interna splittringarna bör stå i fokus under en så positivt betingad högtid 

som det nationens 150-årsjubileum. Napolitanos uttalande kan historiskt härledas till en 

konflikt som härstammar från mitten av 1800-talet. 

Vid den tiden var borgare från Norditalien i huvudsak den drivande kraften bakom skapandet 

av den nutida nationen. Problemet de stod inför var att gruppen som förespråkade ett enat 

Italien främst en borgerlig och urban rörelse vilken verkade i ett jordbruksland som till största 

delen beboddes av bönder (Mattera 2012). 

1860 skickade Giuseppe Garibaldi en här på tusen män till Sicilien för att inta ön och införliva 

den i kungariket Italien. De sicilianska bönderna var inte förberedda på detta plötsliga anfall, 

vilket bidrog till att hela Sicilien kunde infogas i Italien efter mindre än en veckas stridigheter. 

Den främsta anledningen till att Sicilien kunde erövras mycket fort var att de två grupperna 

hade olika syn på ordet frihet. För de sicilianska bönderna var frihet ett materiellt begrepp. 

Det handlade i deras fall om en möjlighet till förbättrade levnadsförhållanden: mat för dagen, 

ett slut på livegenskapen och en högre ställning i klassamhället. För Garibaldis mannar 

betydde frihet däremot något helt annat. Frihet för den stridande hären från norr betydde 

befrielse från tidigare styrelsemakt och ett införlivande i det enade Italien (Mattera 2012). 

Den flytande signifikanten (jfr. Bergström & Boréus 2005, s. 316) frihet har inom de olika 

diskurserna fått olika betydelser, dvs. olika noder. Exempelvis betydde ”frihet” det ena för 

den ena aktören och något annat utifrån den andra aktörens synsätt. Med andra ord skapades 

det ett diskursivt fält där olika betydelser av begreppet frihet, dvs. olika diskurser om frihet 

samexisterade med varandra inom samma diskursiva fält. 

I Garibaldis diskurs sammankopplades begreppet Italien med begreppet kungarike. Det enade 

Italien skulle inte endast vara ett land, det skulle vara en nobel förening vilken bottnade i arv 
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från monarkistiska kretsar. På så sätt betydde ”Italien” vid begynnelsen ”nationalstat” men 

också ”kungarike”. Diskursivt sammankopplades härmed det nationella med det 

monarkistiska. 

Denna definition gällde fram till folkomröstningen om Italiens ställning som monarki eller 

republik 1946, då kung Umberto II abdikerade från sitt säte i Rom. Ett val mellan den ena 

eller andra parten av dikotomin hölls, och det visade sig att 54 % av italienarna röstat för en 

förändring av statsskicket (Bartalesi-Graf 2005, s. 72). Detta resultat kan därför ses som den 

definitiva punkten för en förskjutning av Italiens betydelse till att bli synonymt med republik, 

vilket landet också har varit sedan dess. 

Med utgångspunkt i de diskursanalytiska metodologiska verktygen (se 2.2) kan Italien i 

mitten av 1800-talet, strax efter enandet, anses vara en flytande signifikant. Innan en regering 

organiserats och beslutat i vilken riktning det nya landet skulle styras, var partierna uppdelade 

i huvudsak i republikaner och monarkiförespråkare. De två lägrens olika åsikter och visioner 

om landets framtid öppnade upp för betydelserna ”monarki” och ”republik”, dvs. två olika 

noder. Den nya nationen stod i ett vägskäl då ledarna var tvungna att välja sida och associera 

”Italien” med det ena eller det andra alternativet. I ett diskursanalytiskt resonemang blev 

Italien en nod som ”republik” genom folkomröstningen 1946, och denna definition har varit 

gällande sedan dess. 

Omröstningen gav nationen istället för regeringen en möjlighet att definiera den flytande 

signifikanten (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35). Denna fördelning av makt var ny 

för italienarna. Istället för att piemontesiska politiker beslutade om nationens styrelseskick, 

överläts detta val till medborgarna själva. Italienarna var alltså genom folkomröstningen för 

första gången frigjorda från regeringens förmyndarroll. 

Den italienska nationsuppbyggnadsprocessen framställs av den kända skådespelaren Benigni 

(2011) ”som ett barn, en omyndig nation, jämfört med äldre stater”. I detta resonemang av 

Benigni, vilket också överensstämmer med Benedict Andersons teorier (se 3.1.), liknas den 

italienska nationen vid en människa i utveckling, som har relationer med andra individer vilka 

i ovanstående citat motsvaras av andra stater. 

Benignis betoning av åldersskillnaden leder enligt min mening tankarna till att ”barnet 

Italien” behöver stöd och omvårdnad från andra nationer såväl som att stärkas internt. I detta 

sammanhang kan man också anta att den unga nationen i sin tur har relationer med andra 
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äldre nationer på samma sätt som det finns band mellan nationalstaten och den egna 

befolkningen. 

Folkomröstningen, där den unga nationen fått möjligheten att bestämma över sitt eget öde för 

första gången, likt ett barn som lär sig att klara sig själv i början av tonåren, kan därför 

betraktas som ett mycket viktigt steg i nationens frigörelseprocess från regeringens 

förmyndarskap. På samma sätt som ett barn tränar sig på att vänja sig av med föräldrarnas 

dominerande betydelse och ibland därför trotsar sin vårdnadshavares beslut för att få 

möjlighet att lära sig göra rätt och fel på egen hand, skulle man i denna jämförelse kunna säga 

att de gemensamma demokratiska val som nationen gör utan statens inblandning är mycket 

viktiga steg som stärker den föreställda gemenskapens band (jfr. Anderson 1991). 

Även de svårigheter folket går igenom tillsammans kan passa in i denna liknelse gällande 

barnets och nationens lärdom från egna fel och erfarenheter. Denna diskussion återfinns också 

som ett viktigt diskursivt fält inom mitt empiriska material. Alla de analyserade rösterna som 

ligger till grund för uppsatsen betonade att italienarnas nationella medvetande har höjts av de 

svårigheter man gått igenom tillsammans. 

I president Napolitanos (2011b) tal om Italiens enande i samband med jubileumsdagen 

artikulerade han samlingsbegreppet ”befrielsen av södern” om de händelser som ledde fram 

till att syd och nord införlivades i kungariket Italien. Detta stämmer överens med den av 

Garibaldi artikulerade diskursen. Med andra ord ser vi i detta sammanhang en intertextualitet 

mellan de meningar och idéer som artikulerades av presidenten samt av Giuseppe Garibaldi 

150 år tidigare. 

I artikeln ”Nostalgia di Cavour” (2010b) beskriver Galli Della Loggia ett fenomen som han 

benämner som anti-nordism eller anti-piemontism. Med tanke på det historiska faktum som 

nämnts ovan kan den regionala antagonismen därför bottna i politiska meningsskiljaktigheter 

i form av klasskamp mellan borgare och bönder, mellan rika och fattiga och inte enbart 

mellan invånare i det geografiska Nord- och Syditalien. 

Vidare menar Napolitano att ”syditalienarna naturligtvis inte ska vara mindre stolta över sitt 

ursprung än de övriga landsmännen, men i söder bör man verkligen tänka efter och bestämma 

sig för vilken väg man vill gå” (2011b). Trots att Syditalien erhåller respekt av Giorgio 

Napolitano, uttrycker han ändå i citatet ovan att söderns folk bör fundera på att följa 

modernitetens mönster och därmed i socioekonomiskt avseende kunna närma sig Norditalien. 
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På så sätt utpekar presidenten de facto Syditaliens befolkning som en grupp, vilken trots dess 

kulturella betydelse inte får vara med i hans diskursiva definition av en italiensk 

nationsgemenskap. Syditalienarna utesluts ur den föreställda gemenskapen och blir genom 

Napolitanos artikulation Italiens ”andre” (jfr. Anderson 1991). 

 

5.3. Religion och historia 

Enligt påven Benedictus XVI (2011) började den italienska identiteten ta form redan under 

medeltiden. Han menar att den politiska rörelse, vars handlingar ledde till ett enat Italien var 

en direkt påbyggnad av den religiösa samhörighet som skapats långt tidigare. 

Benedictus XVI (ibid.) menar vidare att Risorgimentorörelsen var en process med stark 

genomslagskraft tack vare en lång tradition av religiös samhörighet vilken hade funnits på den 

italienska halvön, etablerad på grund av den katolska kyrkans utbredning. Han menar att 

enandet av Italien kunde äga rum tack vare detta religiösa samfund. Invånarna förenades över 

regionsgränserna, en samhörighet som uppstått tack vare att religiösa seder och bruk genom 

seklens lopp haft en betydande roll i lokalbefolkningens vardagsliv. Enligt påvens 

resonemang fungerar den katolska religionen som en fogmassa mellan olika folkgrupper på 

den italienska halvön, och den tar vid där nationen Italiens gemensamma historia saknas. 

I form av en diskursiv antagonist till Benedictus XVI skriver Graziano i boken The failure of 

Italian nationhood att de regionala kulturerna som förenades inte hade något gemensamt i 

stort sett mer än språket och endast språkfamiljen eftersom dagens italienska inte var utbredd 

på den tiden. I Grazianos (2011, ss. 62-63) resonemang om historiens betydelse för italiensk 

nationell identitet, utelämnas den religiösa aspekten. I den ovan nämnda boken framställs 

kyrkan som en makthavare som ville kontrollera folket, och inte något som kunde ses som en 

positiv enande faktor. 

Religionen och den katolska kyrkan kan alltså analytiskt ses som en flytande signifikant (jfr. 

Bergström & Boréus 2005, s. 316), vilken i identitetsdiskursen kan anta både rollen som en 

positiv, enande institution samt figurera som en makthavande inrättning vilken strävar efter 

makt över sina medlemmar. Resonemang av den senare typen återfinns enligt ovan i bl. a. The 

failure of Italian nationhood (Graziano 2011). 
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Samtliga debattörer framhåller de svårigheter som den italienska nationen gått igenom 

tillsammans som en mycket viktig enande faktor. President Napolitano betonar vikten av 

folket lyckats gå i rätt riktning mot ett gemensamt mål, trots inbördeskrig och 

meningsskiljaktigheter. Det mest slagkraftiga påståendet i detta diskursiva fält artikuleras av 

Andrea Camilleri (2009b). Han jämför Italiens turbulenta förflutna med Schweiz stabila 

historia med följande citat: ”Schweiz har varit lugnt, säkert att leva i och ett stabilt land. Men 

vad har åstadkommits ur detta som är värt att komma ihåg? Gökuret!” 

Enligt Benigni (2011) är Italien ”det enda landet i världen där kulturen har fötts före 

nationen”. Han är mycket tydlig med att betona den italienska nationens unikhet både 

historiskt och kulturellt. Han framför i sitt tal vid Sanremo-festivalen en liknelse där han 

behandlar flera betydelsefulla diskurser rörande ”den hälsosamma patriotismen” och att denna 

”glädje och stolthet är något av det finaste i världen”. I sammanhanget ställer han patriotism 

och nationalism mot varandra i ett antagonistiskt förhållande. Patriotismen framställs av 

Benigni som något fint och att företeelsen i det närmaste innebär att ”man helt enkelt tycker 

om platsen man bor på och har en känsla av tillhörighet genom språket och inställningen till 

omvärlden”. 

I motsats till patriotismen, artikuleras nationalismen som en ond kraft i Benignis diskurs. 

Genom denna illvilliga kraft kan man begå misstaget att bildligt ”älska sitt land för mycket”, 

så pass att andra kan komma till skada genom våld i nationens namn. Man kan se paralleller 

med Andersons (1991, s. 38) teoretiska liknelse om relationen med sitt land som en kärleks- 

eller familjerelation, om än på ett negativt sätt. 

Benigni (2011) artikulerar sin syn på Il Risorgimento genom att hävda att de som förenade 

Italien till ett enda land ”var folket självt. De kämpar som dog för sitt fosterland och sin tro på 

en enighet var inte den bildade klassen – det var just folket.” Jag anser att det intressanta i 

detta resonemang är vilket ”folk” han syftar på. I den nutida identitetsdebatten som är föremål 

för denna kandidatuppsats, borde det med största sannolikhet handla om dagens folk, dvs. 

dagens italienare. Beroende på vilket perspektiv man ser det från finns det också en annan 

kritisk och marxistiskt inspirerad tolkning av Benignis ord. Det är rimligt att anta att han i sitt 

tal refererar till ”folket” som dåtidens folk: de som deltog i enandet av Italien och offrade sina 

liv för målet att uppnå en förenad nationalstat. I enlighet med vad som nämnts i 4.2 är det 

därför möjligt att ställa de olika samhällsklassernas definition av den flytande signifikanten 

frihet, och det missförstånd som denna tvetydighet inbringade, emot Benignis tankegångar. 
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Karakteristiskt för Benignis framträdande, såväl som för hans artikulation av diskursen, är att 

Italien utmärks som något unikt och storartat jämfört med andra länder i världen. Liknande 

resonemang återfinns i Napolitanos (2011b) diskursiva uttryck. Båda rösterna betonar att 

italiensk uppfinningsrikedom, kulturliv, konst och musik är välkända och uppskattade delar 

av den italienska själen. De är i sammanhanget noga med att belysa att omvärlden både 

uppskattar och ser upp till italienskt kulturliv, och därmed kan man analytiskt se det som en 

sak som den italienska nationen har att vara stolt över (Benigni 2011). 

Efter att ha varit utom tävlan sedan 1997, bestämde sig TV-koncernen RAI för att skicka in en 

ansökan om att Italien åter igen skulle ställa upp i Eurovision Song Contest 2011 (European 

Broadcasting Union 2013). Inom efterforskningen till denna studie har jag inte stött på några 

officiella uttalanden gällande RAI:s beslut att åter ansöka om Italiens deltagande i nämnda 

europeiska musikfestival. Därför är det möjligt att analytiskt spekulera i att det hela skulle 

kunna ses som ett försök i syfte att bevisa för det italienska folket att Italien och dess gedigna 

kulturliv är något som man i egenskap av italienare verkligen kan vara stolt över. 

Det lustfyllda enandet och glädjen som ett Eurovision Song Contest-bidrag har potential att 

sprida hos nationen kan om möjligt utgöra åtminstone en del av den glimt av hopp som 

italienarna kan bära med sig i sina minnen under arbetet med att övervinna nationella 

splittringar. Som Benigni (2011) uttrycker det: ”När lyckan glömmer er, ska ni inte glömma 

bort lyckan och det välbefinnande den skänkte er.” Budskapet han sänder ut är att nationen 

inte ska sluta kämpa tillsammans mot sitt mål om utopin av ett starkt förenat Italien där alla 

italienare är lika värda och välkomna. 

 

5.4. Att förena det oförenliga – diskursens kärna 

Giorgio Napolitano (2011a) använder sig i sin diskurs av den av Graziano (2010) nämnda 

idén om språket som viktigaste bärare av nationell identitet. Han anser att skolan har haft stor 

betydelse genom att åta sig uppgiften att lära ut den officiella riksitalienskan. Enligt 

Napolitano (2011b) kan skolan hjälpa Italien att ”närma sig idealet – när det politiska enandet 

har fullbordats – av ett språk som är skrivet och talat av alla italienare.” Han nämner därmed 

skolan som ett redskap, vilket kan sprida viktig kunskap som kan tillgodogöras av 

befolkningen för att utveckla den italienska nationens kollektiva minnen. 
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I enlighet med de resonemang som presenterades av Bergström & Boréus (2005, s. 316) och 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 35) kan ”skolan” anses vara en flytande signifikant i 

diskursen och Napolitano omvandlar den till betydelsen ”lösning på språkfrågan”. ”Skolan” 

kan vid betydelselåsningen ses som en nod, dvs. ett begrepp med konkret tillskriven 

betydelse, i diskursen om skapandet av en italiensk identitet.  

Roberto Benigni (2011) beskriver i sitt tal Italiens relation med andra nationer genom citatet 

”Italien är ett barn, en omyndig nation, jämfört med äldre stater.” Han låter diskursen kretsa 

kring att Italien är uppmärksammat och erkänt ute i världen tack vare uppfinningsrikedom och 

upptäcktsresande. Dessa aktiviteter har haft sitt ursprung på den italienska halvön och 

härstammar därifrån. Benigni målar därefter upp en bild av bandet mellan Italien och dess 

folk genom att likna relationen mellan nationen av en kärleksunion mellan staten, individerna 

och nationen som fenomen. Här kan paralleller dras till Andersons teoretiska resonemang om 

”familjerelationen” till den föreställda gemenskapen (se 3.1). I ett antagonistiskt förhållande 

till Benigni inom den diskursiva sfären påstår Camilleri (2011b) att italienarna och Italien i 

internationella sammanhang inte enbart är omtalade i positiva ordalag. Han hävdar att en 

italienare utomlands ofta blir föremål för fördomar och negativa ord.  

Ernesto Galli Della Loggia hävdar i en intervju med den italienska populärhistoriska 

onlinetidningen Storia in Rete att ”vi är italienare, men vi är ingen nation” (Mastrangelo 

2007). Det finns en tydlig historisk intertextualitet mellan Galli Della Loggias påstående och 

ett välkänt citat av det dåvarande kungariket Sardiniens premiärminister, tillika frihetskämpen 

och en av Risorgimentos pionjärer, Massimo D’Azeglio (De Cesare 2011): ”Vi har skapat 

Italien. Nu måste vi skapa italienarna.” 

Utifrån det diskursiva fältet om att ”skapa italienare” märks det tydligt att samtliga 

framstående röster inom identitetsdiskussionen i samband med Italiens 150-årsjubileum de 

facto åtar sig uppgiften att lösa problemen med nationens bristande enhet. De tongivande 

rösternas huvuduppgift består i ovanstående situation av att skapa föreställningar av en 

gemenskap (jfr. Anderson 1991) som fäster sig i italienarnas sinnen. Det handlar om att väcka 

liv i mentala bilder och därigenom skapa en känsla av enhet. 

Syftet med att föra en diskurs gällande italiensk enhet och identitet kan med andra ord liknas 

vid att anta sig uppgiften att beklä den italienska nationskroppen med ”kläder” som 

representerar och motsvarar den bild av ”italienaren” som landets ledarfigurer innehar. I 

enlighet med socialkonstruktivismen (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11-12) vill 
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man reproducera och producera känslan av enhet genom att diskursivt förena och lösa 

problemen med olikheter. Det handlar om maktens tredje dimension och vem som besitter 

makten över kunskapen och sanningarna, vilka tas fram för att anses som acceptabla och 

riktiga av den enade nationen Italien. 

Användandet av dialekter vilka skiljer sig från region till region kan liknas vid en sorts 

tvåspråkighet där den språkliga praktiken förstärker italienskans ställning hos nationen 

gentemot engelskan, då italienskan ersätter den sistnämnda som invånarnas andraspråk 

(Camilleri 2009a). Med tanke på de dialektala skillnaderna kan det i viss mån anses viktigare 

för italienarna att först och främst kunna kommunicera med invånarna i de närmsta delarna av 

Italien än med övriga världen och Europa. På liknande sätt som anglifieringen har spridit sig 

under globaliseringsprocessen av världen, utsätts regionerna och deras bruk av dialekter på 

den italienska halvön för en ”italianisering”. Giorgio Napolitano (2011a) bekräftar diskursivt 

Camilleris påstående om att italienskan är ett nyckelverktyg i Italiens 

nationsuppbyggnadsprocess, genom att artikulera språket som en ”mycket viktig bärare av 

nationell italiensk identitet”. 

Vad beträffar andra skillnader och likheter, är ett övergripande ämne i Giorgio Napolitanos 

(2011) diskurs idealiseringen av hjältarna och de historiskt betydelsefulla personer, vilka 

kämpade och offrade sina liv för de mångas nytta och för sin tro på Italien. Han lyfter fram 

betydelsen av att kämpa för en sak tillsammans, och är noga med att betona hur minnet av de 

svårigheter som nationen gemensamt har övervunnit kan fungera som en starkt förenande 

faktor. 

Efter vad som nämnts ovan, vill jag dock understryka att splittringspotentialen som olikheter 

gör upphov till lika väl kan vara av större betydelse än fenomenets enande faktor. Förvisso 

finns det en poäng i Camilleris och Napolitanos resonemang, men enligt min mening bör man 

inte glömma att den italienska halvön under 2000-talet har visat exempel på lokala och 

regionala patriotiska partier som i det närmaste kan liknas vid utbrytarrörelser. Kappelin 

(2010 s. 20) låter Lega Nord och ”Movimento per le Autonomie” statuera exempel på sådana 

partier. Lega Nord får sina röster från regionerna Lombardiet, Piemonte, Veneto och Friuli 

Venezia Giulia. ”Movimento per le Autonomie” är verksamt på främst Sicilien och har blivit 

mest känt under sin ledare Raffele Lombardo. 

Napolitano (Heuzé 2010) förklarar att den italienska regeringen i skrivande stund är i full färd 

med att jobba för att få bukt med svagheten som centraliseringen av makt har inneburit. Det 
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var, enligt presidenten, just denna organisatoriska svaghet som karakteriserade födelsen av 

den italienska staten i den piemontesiska regeringens fotspår. Ett konkret steg på vägen för att 

decentralisera makten har varit den republikanska konstitutionen, vilken i sin femte artikel 

binder ihop den ”enade och oupplösliga republiken, med främjandet och värdesättandet av 

lokala autonomier” (ibid.). 

Giorgio Napolitano klargör alltså att han vill utföra en fortsatt decentralisering av den 

italienska makten. Jag anser att det finns två aspekter av dessa åtgärder. Om motiven för den 

ökande lokala patriotismen i huvudsak har att göra med en önskan om ett tillkännagivande 

och bekräftande från den italienska staten och ett inkluderande i gemenskapen mellan 

regionerna, kan decentraliseringen få positiva effekter. 

Å andra sidan skulle man i en analytisk diskussion kunna spekulera i att en omfördelning av 

makt från nationalstat till regionala styrelser kanske inte alls löser problemet med 

utbrytargrupper. Med viss överdrift kanske det rentav leder till ännu större och okontrollerade 

lokalpatriotiska partier vilka i det långa loppet lyckas vinna så mycket makt att den nationella 

enheten hotas. 

Både Galli Della Loggia (2010b) och Camilleri (2009c) menar att italienarna saknar intresse 

för politiken. Det skulle enligt Galli Della Loggia behövas en ny karismatisk ledare och 

nationalhjälte för att kunna väcka upp intresset för politik hos folket och ena landet 

ytterligare. Galli Della Loggia (2010b) menar att Cavour, Italiens första premiärminister, var 

en mycket skicklig statsman och politiker men denne saknade personlig utstrålning som enligt 

skribenten erfordras för att nå ut till den stora massan av medborgare. 

 

4.5. Jubileet i förhållande till det sociala vardagslivet  

I L’Espresso publicerades 2012 (6 mars) en artikel där det berättas att en butiksägare från 

trakterna nordost om Rom mottagit en leverans på 20 000 specialdesignade flaggor tänkta att 

pryda flaggstänger i hela landet inför Italiens 150-årsjubileum. Endast 3 000 av de uppsydda 

flaggorna såldes, vilket var ett besked som gick mot både butiksägarens och de officiella 

institutionernas förmodan. Däremot togs de flaggor som inte köptes togs emot med öppen 

hand då de gavs bort. 



 
 

28 
 

Ovanstående empiriska exempel kan kopplas till Andersons (1991, ss. 137-139) föreställda 

gemenskaper, inom vilka en förutsättning är att man visar lojalitet och kärlek till sin nationella 

gemenskap. I linje med det teoretiska ramverket kan man anta att relationen är beroende av 

ömsesidighet och seriöst engagemang från båda parter så att den kan utvecklas och bli stabilt 

varaktig. Genom utskänkning av jubileumsflaggorna kände italienarna sig bekräftade som 

individer av relationens motpart: staten Italien. Bekräftelsen är viktig för det sociokulturella 

och mellanmänskliga klimatet inom nationsgränserna. 

Ett viktigt diskursivt fält är media och dess roll som flytande signifikant (jfr. Bergström & 

Boréus 2005, s. 316) genom att både vara föremål för maktutövande och 

informationssökande. Camilleri beskriver i del tre av sin krönikeserie Cos’è un italiano?: 

appunti per una definizione (2009c) hur TV:n för många italienare är den primära 

informationskällan. Nackdelen med detta är enligt författaren att Italiens regering samt 

framstående politiker indirekt kontrollerar flertalet privata och statligt ägda TV-stationer. Han 

artikulerar TV:n som ”italienarens riktiga och enda informationskälla, vilken nästan alltid 

manipuleras och vinklas ideologiskt. Trots detta tror hen blint på vad som sänds ut.” 

Tre av de fem analyserade rösterna – Benedictus XVI, Camilleri och Benigni − stöter en stor 

del av italienarna på i olika villkorslösa vardagssituationer då de söker efter underhållning. 

När huvudsyftet är nöjesrelaterat kan man analytiskt anta att åhörarna inte prioriterar att vara 

kritiska till vad som sägs. Här är det därför möjligt att budskap som främjar känslan av 

enighet hos nationen kan absorberas av individen utan ett starkt granskande filter. 

I linje med vad som nämnts i tidigare kapitel, iscensattes Benignis tal under finalkvällen av 

Sanremo-festivalen i TV-kanalen RAI 1. Sändningen genomfördes av den television som av 

Camilleri artikulerats som ett vinklat och ideologiskt beroende media. Sett ur detta perspektiv 

kan Benignis komiska berättelse med stor sannolikhet ses som en upprepning och ett 

förtydligande av president Napolitanos (2011b) diskurs inför de stora massorna. Båda betonar 

vikten av att arbeta mot ett gemensamt mål och att uppoffra sig för nationen Italien. 

Samtliga analyserade rösters diskurser nämns och reproduceras väldigt ofta i vardagliga 

sammanhang. Detta faktum leder tankarna återigen till Michael Billigs resonemang om 

nationalistiska budskap som produceras av officiella aktörer, men reproduceras samtidigt 

väldigt frekvent i den vardagliga sfären. 
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Klugman & Ricatti (2012) argumenterar för att fotbollen har en viktig plats i italienarnas 

vardag. De uttryck vilka den passionerade kärlek som fansen visar för lagen och spelarna de 

hejar på visar, utgör en viktig del av den italienska moderna nationens gemenskap. Vidare 

menar Klugman & Ricatti att fotbollshjältarna och deras supporterskara är en typisk markör 

för hur nationell identitet kan skapas och tillskrivas betydelse. Genom fotbollshjältarnas plats 

i nationens kollektiva minnen, och även då forna idolers prestationer faller i glömska till 

förmån för nya förmågor, skapas och förändras den italienska nationens historiska och 

samtida medvetenhet (2012, s. 237). 

I enlighet med Billigs (1995) teoretiska resonemang (se 3.3) kan man på så vis se att 

vardagliga företeelser så som sport- och kulturevenemang gynnar det diskursiva skapandet 

och artikulationen av en nationell identitet. När åskådarna diskuterar resultaten av t.ex. en 

landslagsfotbollsmatch med andra italienare och även personer som inte är medlemmar av 

samma nation, reproduceras de mentala föreställningarna av Italien som ett diskursivt begrepp 

i förhållande till andra länder. Känslan av att vara förenade under tiden man tittar på matchen 

från och med den stund när nationalsången spelats, är enligt både Billig (1995) och Anderson 

(1991, s. 140) mycket effektiv och viktig för att en nationell identitet ska kunna frodas och 

reproduceras. Anderson konkretiserar det hela genom att exemplifiera att enbart ljudet – och 

då i det närmaste endast en mental föreställning av en stor sjungande nationskör – svetsar 

samman nationsmedlemmarna emotionellt fastän de inte befinner sig i närheten av varandra. 

Som diskuterats ovan fungerar fotbollen alltså som en enande faktor och som en manifestation 

av den banala nationalismen och lokalpatriotismen (jfr Billig 1991). När italienarna hejar på 

sitt nationella fotbollslag kan de förenas i vardagen och svetsas samman i sin föreställda 

nationella gemenskap. 

 

5.6. Enandets antagonister 

Enligt Galli Della Loggia (2010a) har det under 2000-talet blivit allt mer av en 

vardagsföreteelse att privata företag och andra aktörer på marknaden har börjat köpa upp 

betydelsefull mark som tidigare tillhört den italienska staten. Värdefullt för nationskänslan 

och den personliga identiteten är att veta vilket geografiskt territorium som man har rätten att 

beträda. Man kan som medborgare ställa sig frågan om ”Vad tillhör mitt land och vad gör inte 

det?” Galli Della Loggia påvisar att Italien är på väg att ”virtuellt försvinna” på grund av 
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dessa uppköp. Kartan ritas om och gränser flyttas till förmån för den liberalekonomiska 

vinsten. 

Andrea Camilleri (2011c) förklarar att den så kallade berlusconismen uppkommit som en 

konsekvens av den myt som Silvio Berlusconis framgång på det politiska och ekonomiska 

planet skapat. Idealet i fråga nådde ut till massorna i samband med att Silvio Berlusconi 

lyckats att göra en klassresa genom att avancera från arbetarson till nyckelperson på den 

politiska arenan. Berlusconismens ideal bygger på, och har stora likheter med, den 

amerikanska drömmen. Den är myten om att hårt och idogt arbete i längden skapar personlig 

framgång och tid för den enskilda människan att leva ut konsumismens nöjen. Berlusconis 

idealindivid kallas ofta för ”the self-made man”, och är en påminnelse om att vem som helst 

kan lyckas, oberoende av klassbakgrund och livssituation (Mattera 2012). Då det 

individcentrerade idealet fått sitt fäste i det italienska samhället kan man analytiskt fråga sig 

vad som händer med nationskänslan ifall invånarna bryr sig mer om materiella ting och sin 

karriär än om att främja sin nationella tillhörighet. 

Den konsumistiska mentaliteten gjorde det alltså möjligt att utvecklas som individ på både det 

personliga och det ekonomiska planet. I sin text kritiserar Camilleri (2009c) konsumismens 

individcentrerade och liberala levnadsmodell i termer av ”italienarnas acceptans av de 

värderingar som enligt andra kulturers normer anses vara dåligt.” 

Giorgio Napolitano (Heuzé 2011) hävdar slutligen att ett politiskt förenat och sammanhållet 

Italien utan Il Risorgimento hade varit otänkbart. Han påstår att om den starka 

enhetsförespråkande rörelsen som Il Risorgimento innebar inte hade funnits, skulle dagens 

Italien enbart ha varit ”ett ideal inbäddat i ett minne av halvöns forna blomstrande och ärorika 

tid”. 

 

6 Slutsats 

Efter att ha analyserat de tongivande rösterna Benedictus XVI, Roberto Benigni, Andrea 

Camilleri, Ernesto Galli Della Loggia och Giorgio Napolitano utifrån Benedict Andersons och 

Michael Billigs teoretiska ramverk redovisar jag svaret på frågan ”Hur framställs och 

diskuteras Italiens enande och italiensk nationell identitet av ett antal tongivande aktörer, 

vilka framträdde särskilt tydligt i den italienska massmediala debatten i samband med 150-

årsjubileet av landets enande?” nedan. 
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Både som stat och nation har Italien efter 150 år som enat land fortfarande en lång väg att gå 

för att uppnå en stabil enighet. Camilleri och Galli Della Loggia hävdade båda att italienarna 

inte har det intresse för politiken som krävs för att ytterligare ena nationen. Galli Della Loggia 

svarar sedan på påståendet genom att föreslå att landet behöver en stark ledare som kan väcka 

folkets intresse för politiken. 

Ett återkommande resonemang i min uppsats har varit frågan om vem som har makten att 

bestämma vilka händelser och symboler som präglat Italiens historia då den berättas för det 

italienska folket.  Alla diskursdeltagarna åtog sig på sitt eget specifika sätt uppgiften att sprida 

de meningar de vill klä den italienska nationskroppen med. Benigni har en fördel gentemot de 

övriga rösterna jag analyserat, eftersom hans tal visades i TV för miljonpublik. Tack vare 

detta ökar sannolikheten att just hans föreställningar om den italienska identiteten 

reproduceras i medborgarnas vardag i en större utsträckning jämfört med exempelvis 

Camilleris ståndpunkter. 

President Napolitano och Roberto Benigni betonar Italiens framgångar internationellt samt 

landets goda rykte på det europeiska kulturella planet som en viktig aspekt att vara stolt över i 

den italienska identiteten. Påven Benedictus XVI inflikar att religionen är en viktig enande 

fogmassa för nationen. På liknande sätt menar Camilleri att de regionala olikheterna kan anses 

vara en mångfald som förenar. 

Splittringen mellan nord och syd handlade snarare om en socioekonomisk motsättning mellan 

klasser än om en uppdelning till följd av det geografiska avståndet mellan Norditalien och 

Syditalien. Konflikten härstammar från Il Risorgimento, och enligt vad jag kommit fram till 

bottnar meningsskiljaktigheterna i att det var den välutbildade borgarklassen från norr som 

ursprungligen förespråkade ett enat Italien – en halvö där majoriteten av invånarna var bönder 

som inte delade borgarnas kunskapshorisont. I identitetsdiskursen kring den italienska statens 

150-årsjubileum väcker president Napolitano återigen liv i en djupt rotad polarisering genom 

att peka ut syditalienarna som Italiens ”andre” och exkludera dem från sin bild av den 

föreställda gemenskapen. 

I syfte att lösa problemet med de interna polariseringarna har Giorgio Napolitano klargjort att 

det pågår en decentralisering av makt från nationalstaten till de regionala styrelserna. Det 

finns två sett att se på dessa åtgärder. Kanske kan decentraliseringen fungera som en 

nödvändig omfördelning av makt som får medborgarna i regionerna att känna sig ytterligare 

delaktiga i sitt lands politiska beslutsprocess. Den negativa aspekten är att lokalpatriotiska 
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partier har fått ett allt större stöd under 2000-talet. Om än med en viss överdrift, kan man 

under en decentraliseringsprocess inte utesluta att dessa utbrytarpartier på sikt kan få så 

mycket väljarstöd att deras vilja att skapa egna autonoma stater inom det nutida Italiens 

gränser utgör ett hot mot den nationella, administrativa strukturen. 

Italienska språket är enligt samtliga analyserade röster en viktig bärare av nationell identitet. 

På samma gång är det ett relativt nytt språk som före 1960-talet inte talades av alla italienare. 

TV:n bidrog till spridningen av riksitalienskan. I diskursen runt Italiens 150-årsjubileum 

menar president Napolitano att utbildning är lösningen på problemet med en stor språklig 

diversitet, och att skolan därför får en viktig roll som skapare av den nationella identiteten. 

Inom den italienska identitetsdiskursen försöker man alltså att uppfinna enande gemensamma 

punkter och bestämma vilka händelser som ska ha en extra stor plats i den italienska nationens 

själ. I sammanhanget kan man ställa frågan om hur lång tid som behövs för att inarbeta dessa 

nya diskursiva artikulationer om landets identitet i medborgarnas minnen. Som visats i min 

analys, har 150 år av gemensam historia uppenbarligen inte varit tillräckligt för att foga 

samman den italienska nationen till en stabil enhet. Samtidigt påpekade Camilleri, i enlighet 

med det ovan nämnda, att det var just mångfalden som utgjorde normen för Italien. 

Slutsatserna av denna studie bör inte ses som representativa för ett större spektrum av åsikter, 

då min begränsade undersökning inte kan utgöra en heltäckande modell när det gäller 

framställningen av italiensk identitet i landets alla medier vid statens 150-årsjubileum. Jag 

anser dock att mina resultat kan anses vara godtagbara enligt ambitionerna för uppsatsens 

operationalisering, inklusive förutsättningarna för tidsrymd och materialtillgång. 

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

Min studie har endast täckt en del av de åsikter, vilka politiska och kulturella talespersoner 

har framfört angående Italiens nationella identitet. I en framtida studie av 

identitetsframställningen i samband med 150-årsjubileet anser jag att det kan vara av värde att 

genomföra en undersökning som fokuserar på det europeiska perspektivet och vad EU:s 

politiska ledare samt officiella företrädare hade att säga angående landet och dess identitet 

under samma period. 

Avslutningsvis vill jag utöver det ovan nämnda förslaget öppna för en fördjupad studie i syfte 

att undersöka Italiens interna splittringar i praktiken och bestämma om den av eliten 
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artikulerade tankegången överensstämmer med folkets uppfattningar om vad det innebär att 

vara italienare. Man skulle t.ex. kunna analysera textmaterial skrivet av privatpersoner, såsom 

blogginlägg och kommentarer på internet, i kombination med ett antal intervjuer för att få 

reda på hur homogen eller heterogen den italienska nationen egentligen är. 
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