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av en nasjonalstat. Norge omfatter både 
den norske og den samiske nasjonen, 
i tillegg til mange utenlandske befolk-
ningsgrupper som har flyttet til landet 
vårt i de seinere årene.

De fleste stater har mer enn én etnisk, 
språklig eller religiøs gruppe innenfor 
grensene sine. Flernasjonalitet virker ofte 
som en splittende eller sentrifugal kraft 
som kan bryte i stykker staten som en-
het. Eksempler i så måte er Russland, 
som omfatter 128 etniske folkegrupper, 
og det tospråklige Canada, som preges 
av motsetninger mellom den engelsk-
talende delen av befolkningen og den 
fransktalende provinsen Quebec. Selv et 
land som Frankrike, der begrepet nasjo-
nalstat først oppstod, rommer flere etnis-
ke og språklige minoriteter innenfor sine 
egne historiske områder (se figur 2.10). 

Brukt på denne måten kan vi se at be-
grepet stat ikke omfatter alle områder på 
jorda. Antarktis, for eksempel, har hver-
ken regjering eller permanent bosetning 
og er derfor ikke noen stat. Heller ikke be-
sittelser eller kolonier regnes som stater.

Ordet land brukes ofte synonymt med 
begrepet stat, men uten at graden av su-
verenitet er presisert. Både selvstendige 
stater og uavhengige områder kan kalles 
land. For eksempel er Skottland et land, 
men ingen suveren stat, selv om det har 
betydelig indre selvstyre innenfor ram-
men av Storbritannia. Det samme gjelder 
for Grønland, som er underlagt Danmark 
i sikkerhets- og utenrikspolitiske saker.

Nasjon er ikke et politisk, men et kul-
turelt begrep. Det henspiller på folke-
grupper som ut fra en sterk følelse av 
kulturell samhørighet ønsker å styre seg 
selv, innenfor det området de bor i – det 
vi tidligere har kalt identitetsregion (se 
side 47). Språk og religion virker som 
sammenbindende eller sentripetale fak-
torer, men vel så viktig er følelsen av å 
ha kulturell egenart. 

Nasjonen – i betydningen en etnisk sær-
preget befolkning med egne tradisjoner, 
språk eller følelse av identitet – kan eksis-
tere innenfor, eller strekke seg utover de 
administrative grensene til en politisk stat. 
Begrepet nasjonalstat brukes om stater 
som geografisk faller sammen med en be-
stemt nasjon eller folkegruppe, eller der 
befolkningen i det minste har et minimum 
av samhørighet og felles verdigrunnlag. 

Bare et fåtall av de vel 200 uavhengige 
statene i verden kan sies å være nasjo-
nalstater. Japan og de nordiske landene 
brukes ofte som eksempler, men strengt 
tatt er det bare Island blant landene i 
Norden som helt svarer til definisjonen 
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Figur 2.10.  Språk- og dialektregioner i Frank-
rike. Før 1970 forbød franske myndigheter 
bruken av regionale språk- og dialektformer i 
skoleundervisningen. Selv om forbudet er opp-
hevet i dag, føler mange fortsatt at de tvinges 
til å bruke fransk. Enkelte språkgrupper, som 
bretonerne, har gått direkte, delvis også vol-
delig, til verks for å sikre sin egen nasjonale 
identitet. Innenfor alle de franske språk- og di-
alektregionene finnes det grupper seg ønsker 
en eller annen form for regionalt selvstyre.
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