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Bokanmeldelser

Nasjonsbygging med tillit eller tvang
Leikny Gammelmo

«Land, Makt og Følelser – Stats- og nasjons-
bygging» handler om hvordan stater og na-
sjoner blir til. Den er skrevet av Frank Aare-
brot og Kjetil Evjen. Om forfatterne står det
følgende på forlagets side: «Frank Aarebrot
er professor i sammenlignende politikk ved
Universitetet i Bergen og har blant annet
undervist om stats- og nasjonsbyggingspro-
sesser i en årrekke. Kjetil Evjen er utdannet
ved Universitetet i Bergen med en master-
grad i sammenlignende politikk og arbeider
som lektor ved Akademiet VGS i Bergen.»
Videre står det at boken «tar opp definisjo-
nen av staten og statsbygging, identitet, na-
sjon og nasjonsbygging og til slutt nasjonal-
statens utfordringer i vår tid. Boken er skre-
vet for den historie – og samfunnsinteresser-
te offentligheten, men er spesielt egnet for
studenter i sammenlignende politikk, inter-
nasjonal politikk og statsvitenskap.» 

Forfatterne hevder at det i vår tid, i en glo-
balisert verden, stilles spørsmål ved om ide-
en om nasjonalstaten fortsatt er relevant. De
gjennomgår utviklingen fra mennesket be-
gynte å danne samfunn og frem til i dag.
Gjennom teori og eksempler vises ulike typer
prosesser og teorier for stats- og nasjonsbyg-
ging. Det er utviklingen og historien til Euro-
pa boken tar for seg og hvorfor europeiske
stater endte som en variant av nasjonalsta-
ten. Samtidig trekker forfatterne inn eksem-
pler fra Kina, Afrika og Russland for å nevne
noen.

Boken er inndelt i 21 kapitler og rikt illus-
trert med bilder, figurer og kart. Illustrasjo-
nene bidrar til økt forståelse av teksten.
Dessverre er det sparsomt med tekst til illus-
trasjonene så de kan i liten grad benyttes
uten å lese kapittel teksten. I tillegg til illus-
trasjonene benyttes bokser med fakta tekst
eller eksempler som fungerer godt som selv-
stendige tekster. Hvorvidt bokens kapitler
kan leses individuelt eller om de bør leses fra
perm til perm er nok avhengig av leserens

forkunnskaper. Min opplevelse var at den
bør leses kronologisk. En gjennomgående te-
ori i boken er Stein Rokkans modell som be-
skriver sentrum, periferi, økonomi, kultur og
makt. Grunnmodellen presenteres i kapittel
2 og utvides så i senere kapitler. 

Menneskene har opp gjennom tidene styrt
og latt seg styre ut fra ulike modeller og om-
rådene som kontrolleres av en makt har va-
riert i størrelse. Behovet for mulighet for å
transportere både varer og mennesker har
endret seg, slik at en elv som i tidligere tider
var en barriere og til hinder for ekspansjon,
har med nyere teknologi blitt en viktig ferd-
selsåre og gitt mulighet for ekspansjon. Hæ-
rer som kunne trosse fjell omgjorde en fysisk
grense til en ferdselsåre som åpnet nye om-
råder de kunne erobre. 

Overgangen fra tidligere statsformer til
den moderne stat har involvert utviklingen
av voldsmonopol, som igjen legger grunnla-
get for skattemonopolet. Dette har vært vik-
tig for å etablere indre systemer som reduse-
rer stridigheter innad i staten og stiller den
bedre rustet mot trusler utenfra. Staten opp-
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retter rettssystemer og institusjoner som
ivaretar innbyggerne og gir staten legitimi-
tet. Protostatene som ble moderne stater var
de som utviklet et moderne militærvesen og
forfatterne viser her til den militære revolu-
sjonen fra 1550 som ble avsluttet med freden
i Westfalen i 1648. Dette gav inspirasjon for
de krefter som ønsket å skape moderne sta-
ter. Et resultat av den militære organiserin-
gen var behovet for et byråkrati; et system
som tok seg av det administrative. Byråkra-
tiet tok etter hvert over styringen av staten
og kongen eller fyrsten fikk en begrenset
makt. På denne måten gikk den moderne
stat vekk fra å definere seg ved en person.

Forfatterne beskriver også de religiøse ut-
bredelsene, språk, handelsruter, byers frem-
vekst og tilbakegang, og nasjonens rolle i ut-
viklingen av den moderne stat, før siste del
av boken vies til nasjonsbygging og nasjonal-
statens utfordringer. På denne måten har
tittelen fungert som en rød tråd ved å ta le-
seren gjennom dannelsen av stater ved makt

og over tid (nasjonal-)følelse. Samtidig som
de viser at territorielle enheter er langt fra
stabile i et lengre perspektiv, og påpeker at
det ikke er sikkert vi er ved veis ende når det
gjelder etablering av ytterligere nye stater. 

Hvorfor er boken aktuell for eiendomsfa-
get? Fordi utviklingen av stater, nasjoner, in-
frastruktur, maktsystemer m.m. også er med
å forme bakgrunnen for landegrenser og ei-
endomsrett. Det er fantastisk å se hvordan
alt henger sammen og hvordan historien kan
benyttes for å forklare dagens situasjon. Av
historien kan vi trekke paralleller til utvik-
ling som skjer i dag. Kanskje finnes svaret på
hvordan en nasjon som sliter med tillitt til
styresmaktene kan oppnå det, nettopp i his-
torien til en annen nasjon?

LAND, MAKT OG FØLELSER
Stats- og nasjonsbygging
Frank Aarebrot og Kjetil Evjen
Fagbokforlaget 2014, 400 sider, pris kr. 549.-
ISBN 978-82-450-1534-8

MASTEROPPGAVEN FRA A TIL Å

Leikny Gammelmo

«Masteroppgaven i juss: kort forklart» er
skrevet av Bård Sverre Tuseth og Nikolai K.
Winge, og vinner av Universitetsforlagets
lærebokpris som ble utdelt våren 2014. Bo-
ken kom først i salg i desember 2014. Bård
Sverre Tuseth er universitetsbibliotekar ved
Juridisk bibliotek i Oslo. Nikolai K. Winge er
førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Nor-
ges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Forfatterne har erfaring med å forelese, kur-
se og veilede masterstudenter innen juss.

«Dette er en praktisk guide til hvordan
man skriver masteroppgaven i juss. Du føres
gjennom hele skriveprosessen, fra valg av
tema til sluttføring og innlevering» heter det
på bokas bakside. Dette stiller høye forven-
tinger til innholdet i boka. En masteroppga-
ve er et forskningsprosjekt der studentene
skal ta i bruk den lærdommen de har tilegnet
seg gjennom studietiden og benytte det til å
besvare en valgt problemstilling. Oppgaven
krever mye innsats der studenten i hovedsak
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er overlatt til seg selv. Veilederen er en viktig
støttespiller, men ikke alltid tilgjengelig.
Forfatterne håper boken kan gi svar på man-
ge av de spørsmålene som vil dukke opp un-
derveis i prosessen.

Boken er delt inn i 12 kapitler som tar for
seg prosessen fra man begynner å tenke på å
skrive til oppgaven skal leveres. Underveis i
denne prosessen er det mange ting å tenke
på fra det praktiske som å betale semester-
avgift til å sitere riktig og finne den opprin-
nelige kilden for kunnskapen du ønsker å be-
nytte. Forfatterne anbefaler å lese boken før
man går i gang med valg av tema og selve
oppgaveskrivingen. Valg av tema og pro-
blemstilling har mye å si for valg av metode
og hvordan forskningen skal utføres. De an-
befaler å lage en plan basert på når oppga-
ven skal leveres, og at du merker deg hvor-
dan den skal leveres. Boken tilbyr flere
sjekklister og huskelapper som kan hjelpe
studenten på veien. 

Et viktig tema ved all skriving er bruk av
kilder. Dette gjennomgås i kapitlene 9, 10 og
11 som omhandler kildehenvisninger, god
skikk og kildekritikk. Det holder ikke bare å
finne kilder og skrive. Det er viktig å henvise
riktig. Det vil her være store forskjeller om
du skriver en master i juss eller innen andre
fag når det gjelder hvordan kildehenvisnin-
gen ser ut i teksten. For juss er det vanlig
med fotnoter mens andre fagområder gjerne
bruker forfatter og år. Det som er felles er at
kilden skal oppgis og det skal gis tilstrekke-

lig informasjon til at andre kan finne frem til
den. Studenten eller forfatteren skal utvise
god skikk og kreditere kilden. Videre er det
viktig å utøve det som kalles kildekritikk,
dvs «å gjøre seg kildekritiske betraktninger
om kildene som benyttes» (s. 138). Det er
ikke alle kilder som kan tillegges samme
vekt eller verdi. Kapitelene gir tips, råd og
gjennomgår regler for kildebruk med eksem-
pler som illustrasjoner. 

Spørsmålet om du bør kjøpe boka avhen-
ger selvfølgelig av om du skal skrive en mas-
ter i juss, eller gjør det ikke det? Etter min
mening egner boka seg for langt flere enn
juss-studenter som skal begynne på master-
oppgaven sin. Den egner seg godt for master-
studenter, PhD-studenter og artikkelforfat-
tere innen fag med juridisk tilsnitt. Om man
ikke skal benytte den juridiske metode fullt
ut vil det være mange gode tips og råd om
hvordan skriving kan gjøres etterrettelig og
hvordan man skal forholde seg til rettskilder.
Samtidig er det viktig å huske på at tids-
skriftet du skriver for eller undervisningsin-
stitusjonen du tilhører kan ha andre oppsett
for hvordan for eksempel referanser skal se
ut, så husk å sjekke om det er spesielle ret-
ningslinjer du må forholde deg til. LYKKE
TIL!

Universitetsforlaget 2014, 158 sider, 
pris kr. 299.-
ISBN 978-82-15-02345-8
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