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ABSTRACT 
 

Bachelor essay in political science by Hanna Richter, spring 2006 
Supervisor: Mats Lindberg 

Title: A study of the phenomenon of micronations 
 
The purpose of this essay is to study the phenomenon of “micronations”, to describe it to the 

reader and to discuss why this phenomenon is interesting to study in the field of political 

science. The questions this essay seeks to answer are:  

- What are micronations, and which variations are to be found within the phenomenon? 

- Why are micronations interesting to study in the field of political science? 

Bary Buzans theory of the nature of the state works as a frame of reference to this 

investigation of micro “state-like” units. The phenomenon of micronations has not been 

investigated by the social sciences in any extent worth mentioning yet. This makes the 

research process some what complicated. Despite the fact that micronations is a phenomenon 

encompassing hundreds of individual units, this essay have studied the phenomenon merely in 

a qualitative way, due to problems related to the lack of earlier research and time. This study 

shows that micronations is a complex phenomenon with only a few things working as 

common traits. The first trait is the fact that all of these units called mikronations in one way 

or another seeks some kind of sovereignty and self determination. The second is that 

micronations seem to be a western phenomenon. This study also shows that micronations in 

various ways question the concept of the “state”. This makes it a political phenomenon worth 

investigating. The essay suggests different fields of interests that might benefit from the study 

of micronations. Some of these are: the study of international relations, international law, 

theory of democracy and the study of constitutions.  
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1. INLEDNING  

1.1 Ämnesval 

Sveriges television sänder under våren 2006 BBC serien Hur man startar ett eget land. Idén 

till serien föddes då den brittiske komikern Danny Wallace i början av 2005 bestämde sig för 

att starta ett eget land och göra sig själv till kung. I seriens sex delar får tittarna följa Dannys 

arbete med att sätta i hop en regering, skapa en egen valuta, skriva en grundlag och 

komponera en egen nationalsång.1 Landet som skapades under seriens gång fick sedermera 

namnet Glory, dess territorium består av Danny Wallace lägenhet i London, och landet har i 

dag drygt 58 000 medborgare världen över. På hemsidan kan vem som helst anmäla sig som 

medborgare i det nya landet och ladda ner ett eget pass. Den som önskar bli ambassadör för 

Glory behöver bara ladda ner landets flagga och ta ett foto av den uppsatt på någon plats som 

tillhör en själv. Till exempel i sin bil, i sitt garage eller varför inte i sitt sovrum.2 Serien har 

under året nått ut till en stor publik och troligtvis förvånat och roat många. 

 

Vad som slog mig när jag hörde talas om tv-serien var att jag av någon anledning kände igen 

konceptet. För flera år sedan hade en arbetskamrat till mig berättat om en vän som kände 

någon, som kände en annan, som kände en tredje som hade ett pass utfärdat av ett land som 

hette Konungarikena Elgaland–Vargaland. Kunde detta vara någonting liknande? Några 

snabba sökningar på Internet gav svar på frågan, och upptäckten blev någonting som troligtvis 

inte är allmänt känt. Upptäckten blev att Danny Wallace projekt att starta ett eget land, varken 

är ett nytt eller ett originellt fenomen. Danny Wallace konungarike är inte mer än ett av 

hundratals, om inte tusentals, liknande projekt3 Om man konsulterar Internet så tycks ett av de 

mest vedertagna samlingsnamnen för fenomenet vara ”mikronationer”, eller på engelska: 

micronations.4 Fyndet gjorde att jag genast började fundera på vad det här fenomenet 

egentligen var för någonting och på vilka sätt det kunde vara statsvetenskapligt intressant. 

Efterforskningar i Libris och bibliotekens databaser visade snart att fenomenet inte var särskilt 

väl dokumenterat.  

                                                 
1 Sveriges television, Hur man startar ett eget land, www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=44496, läst: 2006-04-25 
2 Wallace, Danny, Everyone´s an ambassador, 
www.citizensrequired.com/unit/gc_ambassadors/ambassadors.shtml, läst: 2006-05-01 
3 Rasmussen, Peter Ravn, 2002, Wath is micronationalism? An Introduction, Global policy forum, 
www.globalpolicy.org/nations/micro/07micnat.htm, läst: 2006-04-17 
4 Använd sökmotor, www.google.com, läst: 2006-03-01-2006-05-22 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen kommer att studera fenomenen mikronationer som inte har någon egentlig plats i 

samhällsvetenskaplig forskning. Syftet med uppsatsen är att beskriva fenomenet och diskutera 

det. Den deskriptiva delen av syftet består i att försöka ringa in fenomenet genom att studera 

hur källorna berättar om det. Genom att fallstudera några mikronationer söker uppsatsen få en 

djupare insikt i fenomenets natur och dess variationer. Slutligen söker uppsatsen att på ett 

översiktligt och lättförståeligt sätt berätta för läsaren om fenomenet och variationerna inom 

det. Vidare är syftet att utifrån materialet diskutera på vilka sätt fenomenet mikronationer är 

statsvetenskapligt intressant. 

 

Forskningsfrågorna lyder: 

- Vad är mikronationer och vilka variationer finns inom fenomenet? 

- Varför är mikronationer statsvetenskapligt intressant?  

1.3 Metod 

1.3.1 Upplägg 

Uppsatsens inleds med ett bakgrund- samt teorikapitel. Kapitlets första del tar upp en översikt 

av statens utveckling och historia. Den andra delen tar upp Bary Buzans teori om statens 

natur. Uppsatsens tredje kapitel är uppsatsens substanskapitel och presenterar information 

kring fenomenet mikronationer baserat på hur olika typer av källor berättar om begreppet. 

Kapitel tre innehåller även fem stycken kortare beskrivningar av enskilda mikronationer. 

Kapitel fyra består av en längre fallstudie av mikronationen Konungarikena Elgaland–

Vargaland. I det femte kapitlet diskuteras uppsatsens resultat. Detta kapitel är uppdelat i två 

delar och den första delen syftar till att sammanfatta svaret på den första forskningsfrågan. 

Den andra delen diskuterar varför fenomenet är statsvetenskapligt intressant och gör därmed 

ett försök att svara på uppsatsens andra frågeställning.  

1.3.2 Metodisk design 

Att fenomenet mikronationer saknar en stabil grund av tidigare empirisk forskning innebär en 

rad metodologiska problem. Det är till exempel inte möjligt att på basis av tidigare forskning 

formulera hypoteser för att sedan undersöka dessa. Det är också oklart i ett inledande skede 

vad forskningsobjektet består i och var dess gränser börjar och slutar. En kvantitativ ansats ter 

sig därför inte som lämplig då ett kvantitativt tillvägagångssätt kräver att man i förväg har en 
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bestämd uppfattning av vad det är som skall undersökas. En kvalitativ metod har därför valts 

för att kunna vara flexibel gentemot forskningsobjektet.5 En kvantitativ undersökning som ett 

komplement till den kvalitativa hade troligtvis kunnat tillföra spännande information kring 

fenomenets natur och dess variationer. Detta har dock inte varit möjligt inom uppsatsens 

tidsramar.  

 

Den kvalitativa metodiska designen har präglats av minimal styrning mot vilka källor som 

skall undersökas och uppsatsens upplägg har tillåtits att förändras och utvecklas under 

undersökningens gång. Informationssökningen har skett i princip enbart med Internets hjälp. 

De mest lättillgängliga, och till synes mest pålitliga, källorna har studerats först. Dessa har 

sedan lett undersökningen vidare via länkar, hänvisningar och lästips. Källorna har på detta 

sätt låtits styra undersökningens utveckling och tillvägagångssättet liknas mest vid en typ av 

”snöbollseffekt”. Metoden innefattar även fem stycken mindre fallstudier av mikronationer 

samt en längre. Dessa har gjorts för att lättare förstå fenomenets natur och skapa 

referenspunkter för diskussionen kring fenomenets variationer 

 

Det finns både styrkor och svagheter i valet av denna induktiva kvalitativa ansats. Svagheten 

ligger i att reliabiliteten blir låg då en upprepning av undersökningen av en annan person, eller 

vid ett annat tillfälle, skulle kunna leda till ett resultat som inte nödvändigtvis blir det samma. 

Detta på grund av att källorna inte nödvändigtvis blir de samma. Det vida och till viss del 

deskriptiva syftet i uppsatsen väger dock till viss del upp för dessa problem. Styrkan ligger i 

att validiteten kan sägas öka med denna öppna ingång. Träffsäkerheten ökar då möjligheten 

finns att låta materialet styra undersökningens gång. Detta gör att man från början undviker att 

låsa sig i ett spår som inte nödvändigtvis täcker frågeställningens essens.  

1.3.3 Val av fallstudieobjekt 

De kortare beskrivningarna av mikronationer i kapitel tre är utvalda för att visa på exempel 

från olika tidsperioder, olika val av territorium samt olika tillvägagångssätt. Metoden har varit 

att välja fall som finns dokumenterade i mer än en källa för att kunna garantera en viss 

sanningshalt i informationen. Valet att göra en längre fallstudie av mikronationen 

Konungarikena Elgaland–Vargaland är dels baserat på personligt intresse, samt det faktum att 

mikronationen är grundad i Sverige och väl dokumenterad i svensk dagspress. Dessa faktorer 

                                                 
5 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, tredje upplagan, Lund, Studentlitteratur, s 80-83 
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är viktiga då möjlighet har funnits att kontrollera att uppgifter stämmer överens med vad som 

anges på hemsidan. Möjligheten att i artiklar och intervjuer kunna läsa om grundarnas egna 

tankar och intentioner kring projektet har också varit ett viktigt led i att djupare kunna sätta 

sig in i fenomenets natur. 

1.3.4 Material och källkritik  

Bakgrunden till statsbegreppet har hämtats ur översiktlig statsvetenskaplig litteratur av 

varierande slag. Buzans teori om statens natur kommer från boken People, States and Fear, 

och har valts på grundval av att den är en enkel, beskrivande och diskuterande teori. Teorin 

och bakgrunden fungerar i uppsatsen som en referensram för vad statsbegreppet innebär. 

Teorin används inte som ett aktivt arbetsverktyg i en analys, utan som en begreppsdefinition 

av vad en stat är. Denna begreppsdefinition används sedan som en referensram i diskussion 

och slutsatser. Teorin ger en nödvändigt förförståelse kring världen uppbyggd som ett 

statssamfund.  

 

Information kring mikronationerna som fenomen baserar sig främst på Internetkällor, då 

Internet utan tvekan verkar vara den främsta källan till information kring fenomenet.6 

Källorna inkluderar mikronationernas egna hemsidor samt sidor med samlad information 

kring fenomenet, som till exempel Wikipedia–The Free Encyclopedia och The Microfreedom 

Index med flera. Information kring mikronationer har även inhämtats från diverse 

dagstidningsartiklar, webbaserade tidskrifter samt boken How to Start your Own Country 

skriven av Erwin Strauss.  

 

Mikronationernas egna hemsidor är konstruerade av mikronationerna själva och ger således 

deras egen bild av sig själva och av fenomenet. Samma sak gäller hemsidor med samlad 

information kring mikronationer, då dessa överlag skapats av medborgare och upphovsmakare 

till enskilda mikronationella projekt.7 Att låta forskningsobjektet till stor del berätta sin egen 

historia är dock inte negativt för en uppsats vars syfte delvis är att beskriva ett outforskat 

fenomen. I just det här fallet har inte särskilt många andra källor funnits tillgängliga. Ett 

problem är dock att det existerar fall där andra personer än mikronationernas upphovsmakare 

                                                 
6 Kochta, Oliver & Kalleinen, Tellervo (red.), 2003, Documents/Asiakirjoja: Amorph! 03: Summit of 
micronations 29.-31.08.2003, Helsinfors, Artists association MUU, s 68 
7 Se bland annat: The Micronations Page, geocities.com/CapitolHill/5111/archive/patsilor.htm, läst 2006-04-17 
och Corvina, Links to Micronational Resources on the WWW, http://www.corvinia.org/minfor/links.html, läst 
2006-04-17 
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har lagt upp ”falska” hemsidor med information om mikronationen i syfte att sälja falska pass, 

akademiska titlar och körkort med mera8  

1.3.5 Avgränsningar 

Uppsatsens avgränsningar har främst att göra med tidsaspekten, begreppet mikronationer samt 

de problem som har nämnts med källornas beskaffenhet.  

 

Avgränsningar som är kopplade till begreppet mikronationer är få i uppsatsens substanskapitel 

eftersom källorna har fått styra över beskrivningen av begreppet. I uppsatsens resultatkapitel 

begränsas begreppet emellertid något i diskussionen kring varför mikronationer är 

statsvetenskapligt intressant att studera. I resultatkapitlet läggs inget fokus på riktiga små 

länder så som Monaco, Vatikanstaten eller Andorra. Fokus läggs inte heller på 

konfliktdrabbade områden eller omtvistade enheter där uppfattningen om i fall suveränitet 

föreligger är oklar. Dessa avgränsningar baserar sig dels på att dessa enheter inte uppfattas 

som mikronationer av majoriteten av källorna, samt att dessa enheter redan studeras inom 

statsvetenskapen. En utförligare diskussion kring begreppet mikronationer tas upp i kapitel 

3.1. Denna diskussion ersätter en regelrätt operationalisering av begreppet.  

 

De avgränsningar som har med tidsaspekten att göra är inte strukturerade avgränsningar. 

Tillvägagångssättet att låta en källa leda till en annan och så vidare, har inneburit att när tiden 

har tagit slut har sökningarna också avstannat. Konsekvensen av detta har, som tidigare 

nämnts, blivit att de mest lättillgängliga och till synes mest pålitliga källorna har använts, 

medan andra inte har fått plats.  

1.3.6 Stat och Nation 

Uppsatsens studieobjekt benämns som mikronationer, medan uppsatsens bakgrund samt 

teorikapitel behandlar statens natur och historia. Detta kan tyckas förvirrande i den mening att 

orden stat och nation inte har samma betydelse. En nation är enkelt beskrivet en tanke om 

gemensamhet i språk, kultur och härstamning hos ett folk, medan en stat snarare ses om en 

grupp människor omslutna av en gemensam rättsordning.9 Begreppet mikronationer är dock 

inte att betrakta som särskilt anknutet till nationsbetydelsen. Få mikronationer tycks utgöras 

                                                 
8 Se bland annat: The Microfreedom Index, Warnings and Notices, 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/warning.html, läst: 2006-04-14 och Sealand, History of Sealand, 
http://www.sealandgov.com/history.html, läst: 2006-04-14 
9 Svenska Akademiens Ordbok, Sökord: Stat samt Nation, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, läst: 2006-05-19 
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av människor med en uttalad gemensamhet i språk kultur och härstamning. Fenomenet skulle 

lika gärna kunna benämnas som mikrostater, viket även inträffar ibland.10 

                                                 
10 The Micronations Page 
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2. STATEN 

2.1 Bakgrund 

För att kunna ge en stabil grund av förförståelse inför diskussionen kring fenomenet 

mikronationer krävs en referensram och en teoretisk utgångspunkt. Det som behövs är en 

stark och tydlig idé om vad en stat är och hur den fungerar; en operationalisering av begreppet 

och konceptet stat. En kort historik kring staternas historia och plats i världssamfundet samt 

en teoretisk ingång till vad statens natur består i presenteras därför nedan.  

 

Versaillesfördraget som slöts i slutet av första världskriget tillförsäkrar alla nationer rätten att 

forma en egen stat, det vill säga rätten till nationellt självbestämmande. Denna tanke 

härstammar från 1648 och tiden för den westfaliska freden. Tidigare hade Europa bestått av 

ett stort antal små furstendömen och några större stater. Dessa enheters gränser var sällan 

särskilt stabila eller bestämda. Enheterna bestod av folk med varierande nationell identitet, 

och troligtvis en bristande vetskap kring vilket politiskt system de själva tillhörde. Gradvis 

började de europeiska nationsstaterna att utvecklas och 1648 sattes, i och med westfaliska 

freden, nationellt självbestämmande som principen för Europas fortsatta organisering. Under 

1700- och 1800- talet centraliserades makten i Europa till dessa nationalstater. Utvecklingen 

skedde knappast automatiskt. Man skulle kunna beskriva det som att de styrande makterna 

implementerade en nationskänsla hos medborgarna genom att underbygga till exempel ett 

gemensamt språk, ett gemensamt utbildningssystem och en gemensam religion inom 

territoriet. Detta har lett till att folket i Europas stater i dag ofta upplever en känsla av 

gemenskap med sina landsmän, och först och främst identifierar sig som till exempel 

”svensk” snarare än ”skåning” eller ”europé”.11  

 

Den utveckling som startade i Europa för nära 500 år sedan är högst aktuell även i dag men nu 

i andra delar av världen. Afrika var till exempel en världsdel som tidigare bestod av många 

små löst sammanhållna nationella enheter som till exempel stammar. I och med 

kolonialiseringen delades landet upp i stater med gränser dragna utifrån strategiska och 

militära intressen hos kolonialländerna. Sedan kolonialismens fall, och den återvunna 

                                                 
11 Almond, A. Gabriel, (red.), 2004, Comparative Politics Today, åttonde upplagan, New York, Pearson 
Longman, s 12  
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självständigheten, har världsdelen stått inför uppgiften att ena och sammanföra folken till 

fungerande stater.12  

 

Efter andra världskriget har tendensen varit att makt i viss mån har flyttats från staten till 

lokala styrande enheter eller överstatliga organisationer som Europeiska Unionen (EU) och 

North American Free Trade Agreement (NAFTA). I slutet av andra världskriget bildades 

också Förenta Nationerna (FN). Nästan alla världens erkända stater med undantag av ett fåtal 

är i dag medlemmar i FN, och organisationen har gradvis tillskansat sig och utökat sin 

auktoritativa roll som fredsskipare i världen. Genom att en mellan- eller överstatlig 

organisation som FN har möjlighet att stödja eller motarbeta staternas ageranden minskar på 

så sätt staternas egen suveränitet.13 

 

Trots globaliseringen och internationaliseringens nerbrytande verkan på nationalstatens makt 

så är dock staterna som enheter fortfarande den mäktigaste typen av enhet inom det 

internationella systemet.14 Vi lever i en värld av stater, ett statssamfund, där staterna likt 

människor i ett samhälle har utvecklat en uppsättning beteenden för att kunna leva 

tillsammans. Förhandlingar, kommunikationer, handelsutbyten eller krig, är exempel på 

sådana umgängesformer som har uppstått i statssamfundet i ett ömsesidigt behov av att 

samverka.15  

 

Vilka är då dessa aktörer på den internationella arenan? Det finns ingen direkt juridisk 

bestämmelse som anger vad som är en stat eller inte. Snarare är det faktiska omständigheter 

som är avgörande för om en stat kan anses existera eller ej. Staterna själva har ofta en klar 

uppfattning om vilka andra enheter som man betraktar som stater16 även om vissa 

åsiktskiljaktigheter förekommer. De flesta uppslagsverk menar till exempel att det finns 193 

länder i världen. Kina, som inte erkänner Taiwan som en självständig stat, menar dock att 

antalet uppgår till 192.17 Exemplen på åsiktskiljaktigheter av det här slaget i statssamfundet är 

många.  

 

                                                 
12 Almond, 2004, s 12 
13 Almond, 2004, s 12-13 
14 Buzan, Bary, 1991, People, States and Fear, andra upplagan, Hertfordshire, Harvester Wheatsheaf, s 58 
15 Bring, Ove, 1974, Folkrätten och världspolitiken, Malmö, Askild & Kärnekull Förlag AB, s 10-11 
16 Bring, 1974, s 15 och 17 
17 Wallace, Danny, Country number 193, or perhaps 194?, Lovely, 
www.citizensrequired.com/unit/ga_193/193.shtml, läst: 2006-04-15 
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Stater kan uppkomma på flera olika sätt. Förr så var det vanligt att statsbildning uppstod i 

territorier som tidigare varit herrelösa, som till exempel när frigivna amerikanska slavar år 

1847 bildade staten Liberia. En stat kan även uppkomma då två självständiga stater går 

samman till en eller när en stat delas i två. Ett exempel på detta är Egypten och Syriens 

sammangående i Förenade Arabrepubliken år 1958 och splittrandet av den samma år 1961. 

När en ny stat har bildats så behöver detta ofta konstateras så att umgänget i statssamfundet 

kan komma igång i form av till exempel handelsförbindelser och diplomatiska relationer. 

Konstaterandet sker i regel genom ett officiellt erkännande av staten. Erkännandet är en rent 

politisk handling och har egentligen inga juridiska verkningar över huvud taget. För den nya 

mottagande staten är erkännandet dock viktigt för att staten ska kunna etablera sig i 

statssamfundet. Strategin att inte erkänna en stat kan därför användas av andra länder för att 

till exempel uttrycka sitt missnöje över en statsbildning. Förutom ett officiellt erkännande av 

staten så kan faktiska omständigheter som att upptas i en internationell organisation eller 

inbjudan till en mellanstatlig konferens vara omständigheter som leder till att en nyskapad 

enhet anses existera som en stat.18  

 

Vidare så finns det olika sätt att se på statens roll. Liberala tanketraditioner tenderar att se på 

staten som en neutral part mellan de olika intressegrupper som finns i samhället. Klassiska 

liberaler föredrar en nattväktarstat, medan moderna liberaler snarare ser statens positiva sidor 

i hur den kan hjälpa till att skapa frihet och jämlikhet. Konservatismen kopplar staten till 

behovet av en auktoritet som förhindrar kaos och oordning i samhället. Socialismen har en 

tudelad syn på staten. Den marxistiska socialistiska tanketraditionen ser den som ett 

instrument för att upprätthålla ett orättvist klassystem, medan andra ser på staten som en 

rättviseskipare och tror på kollektivistiska och socialdemokratiska lösningar. 

Fundamentalister och fascister har en positiv syn på staten som ett högre stående etiskt ideal 

respektive en politisk manifestation av religiös auktoritet och visdom. Feminismen har en syn 

på staten som i vissa fall liknar den marxistiska i och med att man menar att den är ett 

instrument för att upprätthålla mäns makt i samhället. Liberalfeminister kan dock likt 

moderna liberaler och socialdemokrater se staten som ett verktyg för att reformera, ett verktyg 

som går att påverka genom till exempel rösträtten.  

 

                                                 
18 Bring, 1974, s 16-17 
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De politiska ideologierna ser positivt eller negativt på olika sätt att organisera en stat, och på 

stater i allmänhet. Men det finns egentligen bara en idétradition, anarkismen, som förkastar 

staten som institution som helhet. För anarkismen är staten av ondo och dessutom onödig. Det 

existerar inom anarkismen utopiska strömningar som tror på det naturligt eller åtminstone 

potentiellt goda i den mänskliga rasen. Man menar att sociala ordningar inte kräver lagar och 

regler i form av en stat utan uppkommer naturligt.19 

2.2 Buzans teori om statens natur  

Buzans bok People, States and Fear (1991) är skriven med utgångspunkten att konceptet 

säkerhet är ett användbarare och mer djuplodande instrument för studiet av internationella 

relationer än till exempel konceptet makt, som tidigare varit det rådande instrumentet i 

forskningen. Buzans teori om statens natur utgår därför från säkerhetsbegreppet. Buzan sätter 

upp tre stycken huvudkriterier som nödvändiga för ett objekt att kunna klassas som en stat. 

Dessa är: idé, fysisk bas och institutioner. Då många enheter kan ha både en fysisk bas, 

institutioner och en idé eller kultur som håller dem samman, så har Buzan även två 

kompletterande kriterier i sin modell: storlek och suveränitet. Samtliga fem kriterier definieras 

och diskuteras av Buzan i generella termer och i anknytning till hur dessa statskaraktäristika 

förhåller sig till nationell säkerhet. Buzan drar av dessa diskussioner slutsatser kring vad som 

kan karaktäriseras som en stark eller en svag stat ur en säkerhetssynpunkt.20. 

 

Då Buzans teori om statens natur används som en grundläggande referensram för vad 

statsbegreppet innebär i uppsatsen, har säkerhetsdiskussionerna i Buzans teori i stor mån 

skalats bort. Buzans fem kriterier har renodlats till en modell som beskriver och diskuterar 

vad en stat består av och varför. 

2.2.1 Idén om staten 

Det mest abstrakta kriteriet i modellen är idén om staten. Men idén om staten är också det 

mest centrala kriteriet. Statens fysiska bas existerar helt enkelt, och statens institutioner styr, 

men dessa två komponenter misslyckas med att tillsammans definiera staten som helhet. 

Dessa två kriterier svarar på var och hur, men inte på varför. I en ordentligt konstituerad stat 

bör man kunna finna en idé av något slag som definierar statens politiska identitet. En idé som 

svarar på varför staten existerar och vad den har för relation till det samhälle den omfattar. 

                                                 
19 Heywood, Andrew, 1998, Political Ideologies an introduction, andra upplagan, Houndmills, Macmillan Press 
Ltd s 190-192 
20 Buzan, 1991, s 65-66 
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Buzan menar att det inte kan vara bara för att komma undan ett ”naturtillstånd” som staterna 

existerar. För i så fall finns det väl inga hinder för att skapa en universell stat för att slippa 

”naturtillståndet”, och därigenom också slippa en fragmenterad värld av en mängd suveräna 

enheter? Buzan menar att de två huvudkällorna till varifrån idén om staten kan vara sprungen 

är nationen och organiserande ideologier.21  

 

Den nationella identiteten kan både på ett mäktigt sätt stärka staten och underminera den. 

Förhållandet mellan staten och nationen är nämligen varken enkelt eller okomplicerat. Buzan 

ställer upp fyra modeller för hur stat och nation kan samspela.22 Dessa skall ses som 

idealtyper där ingen stat passar perfekt in i någon mall och där många stater uppvisar drag av 

två eller flera modeller.23 Den första är den traditionella nationalstaten där nationen föregår 

statens bildande och spelar en stor roll i bildandeprocessen. Statens syfte blir att försvara och 

uttrycka nationen. En sådan stat får en stark identitet på den internationella arenan och äger en 

stor legitimitet nationellt. Den andra modellen är statsnationen. Här föregår statsbildandet 

nationen. Staten genererar och propagerar kulturella uttryck så som ett gemensamt språk, 

kultur, konst, lagar och traditioner. Om allt fungerar som det ska så uppstår tids nog en känsla 

av nationell samhörighet. Statsnationen blir oftast mest framgångsrik då den byggs upp på ett 

tidigare herrelöst territorium.24  

 

Den tredje modellen är den delade nationalstaten. Den innebär att en nation är uppdelad på två 

eller flera stater där nationens folk omfattar majoriteten av medborgarna i staterna. Modellen 

innefattar inte nationer som är uppdelade mellan flera stater men inte dominerar i någon, som 

till exempel den kurdiska nationen. Den fjärde modellen är den multinationella staten. Den 

multinationella staten finns i två former: den federativa staten och den imperialistiska staten. 

Dessa stater omfattar två eller flera, i princip kompletta, nationer inom statens gränser. De 

federativt uppbyggda staterna förkastar nationalstaten som idé och försöker strukturera staten 

så att ingen nationalitet blir dominerande över den andra. I de mer imperialistiskt uppbyggda 

staterna dominerar däremot en av nationerna statens struktur av egenintresse.25 

 

                                                 
21 Buzan, 1991, s 69-70 
22 Buzan, 1991, s 72 
23 Buzan, 1991, s 77 
24 Buzan, 1991 s 72-72 
25 Buzan, 1991, s 74-76 
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Idén om nationellt självstyre äger en stor legitimitet i det internationella systemet, nationen är 

därför en central del i idén om staten. Organiserande ideologier är också uppenbara källor till 

en stark idé om staten. Dessa kan vara av ett generellare slag som till exempel demokrati, eller 

av specifikare slag som kommunistisk ideologi. Organiserade ideologier kan ta skiftande 

politiska-, ekonomiska-, religiösa- eller sociala uttryck och de är ofta starkt förknippade med 

hur statens institutioner är uppbyggda26. Buzan menar att om idén om staten är starkt 

förankrad så kan en stat överleva perioder av svaga institutioner utan att statens integritet 

nödvändigtvis blir hotad. Om idén däremot är svagt förankrad så kan ett försvagande av 

statens institutioner vara förödande för upprätthållandet av staten som en politisk enhet.27  

2.2.2 Statens institutioner 

Statens institutioner omfattar hela statsapparaten med regering, parlament, administrativa och 

juridiska enheter samt de lagar, procedurer och normer som existerar i statsapparaten. 

Storleken och karaktären på statens institutioner skiljer sig nämnvärt mellan världens länder, 

både i termer av sysselsättning och i termer av omsättning. Kriteriet statens institutioner är 

starkt förknippat med kriteriet idén om staten. Som tidigare nämnts så menar Buzan att en stat 

med en starkt förankrad idé kan överleva försvagning av statens institutioner. Men kan en stat 

med en svagt förankrad eller icke-existerande idé upprätthållas med hjälp av enbart 

institutioner? Idén om staten skulle i ett sådant scenario inte vara mer än en styrande elits 

definition av sitt eget självintresse. Ett otal exempel från den verkliga världen visar dock att 

institutioner i stor mån faktiskt kan ersätta idén om staten, som till exempel i Somozas 

Nicaragua och Pinochets Chile. Man skulle inte heller behöva gå långt tillbaka i historien för 

att upptäcka att flertalet stater har varit uppbyggda på det sättet. Man skulle kunna tänka sig 

en glidande skala där idén om staten och statens institutioner i någon grad men inte helt och 

hållet kan kompensera för varandra. Även om det finns skäl för att erkänna att institutioner 

klarar sig bättre utan stöd av en idé, än vad ett samhälle med en starkt förankrad idé skulle 

göra helt utan statliga institutioner. Poängen är dock att idéerna och institutionerna är starkt 

sammanflätade.28 

2.2.3 Statens fysiska bas 

Modellens mest konkreta kriterium är statens fysiska bas. Begreppet inrymmer statens 

population, territorium samt alla naturtillgångar och alla av människohänder skapade 

                                                 
26 Buzan, 1991, s 78-80 
27 Buzan, 1991, s 82 
28 Buzan, 1991, s 82-86 
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tillgångar inom statens gränser. En stat gör vanligtvis anspråk på ett specifikt territorium som 

antingen accepteras av andra stater eller inte. I teorin finns det dock inget nödvändigt 

samband mellan en stat och ett specifikt territorium. Stater både expanderar och delar sig och 

bilden av vad som är statens område ändrar sig från en tidpunkt till en annan. Även vad det 

gäller nationalstater, där man skulle kunna förvänta sig att nationens anknytning till ett 

specifikt geografiskt område är starkt, är statens gränser inte alltid givna. Det tyska rikets 

expansion mellan 1870 och 1975 är ett dramatiskt exempel på flexibiliteten i relationen 

mellan nationalstaten och dess geografiska plats. Många statsgränser är också vagt definierade 

och starkt konfliktdrabbade områden.29 

2.2.4 Statens storlek 

Starkt förknippat med statens fysiska bas är kriteriet statens storlek. Det finns ingen regel för 

hur stor en enhet måste vara för att klassas som en stat. Däremot är det så att en viss storlek 

förknippas med statsbegreppet och förväntas av det. Med begreppet storlek menas både 

storleken på en enhets population samt storleken på dess fysiska bas. Buzan framhåller dock 

att då en stat rent primärt är ett socialt fenomen är storleken på populationen viktigare än 

storleken på territoriet. Singapore till exempel är utan tvekan att betrakta som en stat med en 

population på över 2,6 miljoner trots landets ringa storlek om cirka 94 hektar. En enhet med 

100 medborgare skulle aldrig klassas som en stat, 1 000 eller 10 000 medborgare skulle 

generellt sett inte heller räcka. 100 000 medborgare är fortfarande farligt lite, men börjar 

närma sig en acceptabel nivå. Om en stat inte är tillräckligt stor blir den alltför svag i relation 

till sina grannar och dess suveränitet hotas. Små stater som till exempel Andorra och 

Liechtenstein är till exempel för små för att klara av försvar av det egna territoriet och för att 

kunna etablera ordentliga relationer med andra länder. De tvingas därför lita på sina 

grannländers goda vilja. Skälet till att storlek är så viktigt för en stat är att stater bör vara 

relativt permanenta konstruktioner och därför måste kunna garantera ett visst mått av 

stabilitet.30 

2.2.5 Suveränitet 

Buzan menar att staterna genom att göra anspråk på att vara suveräna utgör den högsta formen 

av mänskligt kollektiv. Detta förklarar varför staterna är centrala för politiska analyser. Men 

vad betyder det då att vara suverän? Suveränitet betyder enkelt uttryckt självbestämmande, 

                                                 
29 Buzan, 1991, s 90-96 
30 Buzan, 1991, s 66 
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och innebär för en enhet att stå utan någon högre politisk makt än den egna. Det innebär också 

för en stat att inneha den fullständiga bestämmanderätten inom sitt territorium och över 

medborgarna inom territoriet. Suveräniteten är det kritiska kriteriet som skiljer stater från 

andra sociala enheter. Suveräniteten är också det sammanhållande elementet som binder i hop 

det territoriella-politiska-sociala paketet som är en stat. Kriteriet suveränitet är därför på ett 

påtagligt sätt förbundet med kriteriet storlek. De argument som tas upp för hur stor en stat bör 

vara har att göra med vad som krävs för att vara en enhet som klarar av att utöva fullständigt 

självbestämmande på den internationella arenan. Buzan hävdar att suveränitet kan delas 

mellan stater men aldrig inom stater. Han menar också att mikrostater så som till exempel 

Vatikanstaten kan göra anspråk på suveränitet då det rör de interna affärerna men får lita på 

grannländernas goda vilja vad det gäller relationer på den internationella arenan. Det som 

kännetecknar den sanna staten enligt Buzan, är dock fullständigt självbestämmande över 

samtliga statens affärer och relationer.31  

 

Suveränitet är enligt Buzan inte ett helt okomplicerat begrepp. För det första så ska anspråket 

på suveränitet inte blandas i hop med att ha makt. Suveränitet måste ibland utövas under 

ganska utsatta förhållanden och med stort tryck från omvärlden vilket gör att en viss 

förvirring ibland uppstår kring begreppet. För det andra så härbärgerar begreppet ett antal 

praktiska problem. Existerar suveränitet till exempel om den inte utövas? Är det en rättslig idé 

som då existerar som en rättighet? Eller är det främst en politisk idé som existerar först när 

den utövas? Och om det är så, vad skiljer i så fall suveränitet från makt? Om suveränitet är ett 

statsattribut var är i så fall suveräniteten lokaliserad? Vem i praktiken utövar dess auktoritet? 

Populationen? En makthavare eller statens institutioner? Eller är suveräniteten lite vagt 

fördelad över statens alla funktioner?32  

 

Om suveräniteten är lokaliserad i en individ eller en institution, vad skiljer i så fall denna 

funktion från staten som helhet? Eftersom planetens tillgång av suveränitet är uppdelad 

mellan staterna, är då suveränitet någonting som är sprunget inifrån staten, eller har 

fenomenet uppstått via erkännande från andra stater? Trots dessa definitionsproblem så är 

suveränitet i praktiken lätt att känna igen skriver Buzan. Att göra anspråk på suveränitet måste 

ske öppet och om man misslyckas med att utöva den så blir detta i regel uppenbart för 

omgivningen. De flesta kollektiva enheter gör heller inte anspråk på suveränitet menar Buzan, 

                                                 
31 Buzan, 1991, s 66-69 
32 Buzan, 1991, s 66-69 
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så som företag, hushåll eller kooperativ av olika slag.33 Rimligtvis har Buzan rätt när han 

säger att de flesta kollektiva enheter inte gör anspråk på suveränitet. Jag kommer dock att 

studera de kollektiva enheter som skiljer sig från normen. Samlingsnamnet för dessa enheter 

är mikronationer.  

                                                 
33 Buzan, 1991, s 66-69 



 

 
 

  17 
 
 

3. MIKRONATIONER 

3.1 Begreppet mikronationer 

Enligt tidskriften Konstperspektiv härstammar fenomenet och begreppet mikronationer från så 

långt tillbaka som 1800 talet, då välbärgade människor kunde köpa sig till exempel en ö och 

där skapa en egen nation.34 Och enligt FN innebär begreppet mikronation en nation med färre 

än två millioner medborgare. På senare tid har dock begreppet kommit att användas för att 

beskriva en rad olika fenomen som har den gemensamma nämnaren att de alla försöker skapa 

sig autonomi på olika sätt.35 Under samlingsnamnet mikronationer kan man, enligt förtexterna 

till katalogen från konstprojektet A Summit of Micronations, (2003) urskilja minst tre 

underkategorier. Den första av dem är termen mikrostater. Mikrostater är små länder eller 

halvautonoma enheter som är mindre än 20 000 kvadratkilometer till ytan. De flesta av dem är 

diplomatiskt erkända av andra stater så som mikrostaterna Monaco och Andorra. Men i vissa 

fall är dessa enheters statsstatus inte vedertagen på den internationella arenan. Den andra 

underkategorin kan benämnas som modellstater. Modellstater är experiment som går ut på att 

skapa nya stater med allt vad det innebär av tillhörande attribut. Precis som erkända stater 

deklarerar många modellstater sig själva som självständiga, antar konstitutioner, utnämner 

ambassadörer, designar egna flaggor och ger ut pass och frimärken. Modellstater kan vara 

utvecklade som en del av ett större rollspel, och deras största utmaning och nyckelkoncept är 

att etablera legitimitet som stat utan att göra anspråk på territorium. Den tredje underkategorin 

är så kallade new country projects som innebär försök att bilda nya länder genom att komma 

över, eller skapa sig, landområden som inte redan tillhör en annan stat. Sådana landområden 

kan vara små isolerade obebodda öar eller artificiella flytande konstruktioner av olika slag. 

New country projects försöker i regel skapa finansiella system som inte är lagliga i andra 

länder. Det kan handla om finansiella system som bygger på spel, prostitution eller 

skatteparadis. Dessa projekt är ofta starkt inspirerade av libertarianska idéer.36  

 

Ovanstående uppdelning av begreppet mikronationer och benämningen av underkategorier är 

definitivt inte den enda rådande men den ger en generell förståelse för de stora variationerna i 

                                                 
34 Johansson, Mattias, 2005, Internet som geografi, Konstperspektiv, 
http://www.konstperspektiv.nu/magazine/tips/geografi.asp, läst:2006-05-02 
35 Amorph! 03, pressrelease, http://www.muu.fi/amorph03/downloads/pdfs/pressrelease.pdf, läst: 2006-05-21 
36 Kochta & Kalleinen, (red.), 2003, s 22 
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begreppet. Förutom termerna mikronationer, mikrostater, modellstater och new country 

projekts så används även benämningar som fantasiländer, dagsländeländer, modelländer eller 

icke-erkända länder, med flera.37 Det finns källor som väljer att inte dela in mikronationer 

under kategorier med namn, utan i stället tilldelar dem en siffra som anger vilken grad av 

seriositet projektet besitter. Alla källor inkluderar inte heller mer eller mindre ”riktiga” stater 

som Andorra och Liechtenstein i begreppet38 Och vissa källor samlar även information om till 

exempel nationella utbrytargrupper, regeringar i exil och små länder i allmänhet på samma 

ställen som de diskuterar mikronationer.39 Författaren Erwin Strauss skiljer mellan de olika 

projekten genom att dela in dem i fem olika tillvägagångssätt för den som själv önskar skapa 

ett eget land.40 Exemplen är många och kommer att diskuteras mer ingående längre fram. Men 

det man sammantaget kan säga är att mikronationalism definieras väldigt olika av dess 

utövare, och att det inte finns någon gemensam definition av den semantiska betydelsen av 

ordet mikronation.41  

 

Användningen av begreppet mikronation i uppsatsen är på grund av dessa 

definitionsvariationer relativt flytande och styrs till stor del av källorna. Det som i uppsatsen 

behandlas som en mikronation är ett fenomen som på något sätt stämmer in någorlunda i den 

ovan givna beskrivningen av begreppet mikronationer med underkategorier, oavsett vad 

källan kallar fenomenet. Uppsatsen tillskriver även begreppet mikronation det fenomen som 

en källa benämner som en mikronation, med eller utan underkategori eller andra epitet.  

3.2 Mikronationell historia - före Internet 

Författaren Peter Lamborn Wilson har i sin bok pirate utopias föreslagit att pirat-samhällen 

kring den nordafrikanska kusten under 1500-talet var en typ av tidiga mikronationer. Andra 

menar att de första mikronationella projekten kan dateras tillbaka till 1800 talet och till tiden 

för nationalstatskonceptets födelse. De flesta av de tidiga mikronationerna skapades av 

äventyrare och spekulerande affärsmän och var framgångsrika projekt. Den äldsta ännu 

existerande mikronationen från den tiden är konungadömet Redonda som grundades 1865 i 

                                                 
37 The Micronations Page 
38 Se bland annat: The Micronations Page 
39 Se bland annat: The Microfreedom Index, http://www.angelfire.com/nv/micronations/, läst: 2006-05-15 
40 Strauss, S. Erwin, 1984, How to Start your Own Country, andra upplagan,  
Port Townsend, Loompanics Unlimited 
41 Rasmussen, Peter Ravn, 2002, Wath is micronationalism? An Introduction, Global policy forum 
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Karibien. Redonda misslyckades med att etablera sig som ett suveränt land men har överlevt 

sedan 1865 i form av en litterär stiftelse med egen kung och aristokrati.42  

 

Under 60- och 70-talen etablerade sig ett antal mikronationer runt om i världen som gjorde 

anspråk på små territorier.43 Erwin Strauss har i sin bok How to start your own country (1984) 

44 beskrivit hur man kan gå till väga för att starta ett nytt land, samt kartlagt över 100 stycken 

projekt vars inneboende syfte är att skapa nya länder. De flesta av de projekt som Strauss 

beskriver uppstod just under 60-talet, även om han också nämner ett antal äldre projekt samt 

några kommande.45 1979 gavs den första upplagan av Strauss bok ut, och sedan dess har 

boken kommit att ses som den “bästa” studien av den mikronationella rörelsen.46  Den senaste 

upplagan gavs ut 1984 vilket fortfarande placerar studien i en tid då Internet inte fanns i var 

mans hem. I mikronationella sammanhang skulle man kunna tänka sig att denna tid bör 

betecknas som en del av den mikronationella historien.  

Av de projekt som Strauss beskriver så gör de flesta anspråk på territorium på olika sätt, även 

om det saknas bevis på att en del av dem skulle ha befunnit sig, bott i, eller försvarat just det 

territorium som de gör anspråk på. De absolut vanligaste territorierna är små öar47 men även 

människors egna hemorter är vanliga exempel48 Små plattformar till havs49 och skepp50 

förekommer också i ett antal projekt. En del exempel finns på projekt av den mer 

humoristiska typen som tycks ha blivit vanligare i och med fenomenet Internet. Det vill säga 

projekt som inte har gjort anspråk på fysiskt territorium, eller åtminstone inte seriösa anspråk 

eller anspråk som sträcker sig utöver till exempel den egna bostaden.51 Tre projekt med de 

passande namnen Celestica, Oceanus och Dominion of The Sea52 gör, med troligtvis en 

humoristisk underton, anspråk på rymden respektive världshaven. Och projekten Antarctic 

Homesteading, kingdom of west Antarctica, Aryana och Democratic People´s Cooperative 

                                                 
42 Wikipedia the free encyclopedia, Micronation, http://en.wikipedia.org/wiki/Micronation, läst: 2006-04-26 
43 Wikipedia the free encyclopedia, Micronation 
44Noteras bör att Erwin Strauss bok How to Start your Own Country inte är av den rumsrenaste karaktär. 
Tendenser finns att bygga resonemang på argument kring “det naturliga urvalet”. Strauss är heller inte 
främmande för idén att den som startar ett nytt land kan komma att behöva massförstörelsevapen eller tjäna 
pengar genom att syssla med olagliga aktiviteter med mera.  
45 Strauss, 1984, s 51 
46 The Micronations Page 
47 Strauss, 1984, se s 51-155 
48 Strauss, 1984, se bland annat s 62, 79, 81, 85, 86 
49 Strauss, 1984, se bland annat s 129, 132, 149 
50 Strauss, 1984, se bland annat s 139, 65 
51 Strauss, 1984, se bland annat s 81, 89, 155 
52 Strauss, 1984, s 82, 113, 132 
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Republic of Mevu har samtliga gjort anspråk, eller planerat göra anspråk, på delar av 

Antarktis.53 

3.2.1 Erwin Strauss- fem tillvägagångssätt 

Strauss bok är allvarlig till sin karaktär när han instruerar läsaren i hur man går till väga om 

man vill starta ett eget land.  Skälen till varför man skulle vilja göra det är enligt Strauss 

naturliga. Han knyter det till den rådande historiska uppfattningen att den moderna människan 

uppstod för cirka 1-10 millioner år sedan, och levde som jägare och samlare i små grupper om 

ett par till ett par dussin individer. När grupperna sedan växte i antal så började maten sina, 

och några av medlemmarna i grupperna kom på lösningen att lämna de andra, skapa en ny 

grupp, och bosätta sig i ett annat territorium. På det sättet föddes det första ”nya landet” enligt 

Strauss. Strauss menar också att det naturliga urvalet verkade till fördel för de grupper som 

lämnade de andra innan maten började tryta. Han kritiserar de som i dag menar att tankar på 

att bryta sig loss från samhället är eskapistiska. Han menar att delningar av grupper trots allt 

är en grundläggande mänsklig metod för att lösa konflikter. Och metoden har funnits så länge 

att det mycket väl kan vara så att anlag för att vilja bryta sig loss från en grupp och starta en 

annan kanske till och med ligger i generna hos människan. Timing, skriver Strauss, både var 

och är av kritisk betydelse.54  

 

Hur startar man då ett eget land? Strauss ger förslag på fem tillvägagångssätt: traditionell 

suveränitet, skepp under bekvämlighetsflagg, rättstvist, vonu (= att leva utanför synhåll och 

vetskap) och modelland. 

 

3.2.1.1 Traditionell suveränitet  

Att skapa sig status som ett suveränt land är det svåraste ett projekt, med syftet att skapa en ny 

enhet, kan ge sig in på skriver Strauss. Detta tillvägagångssätt rekommenderar han därför 

endast till de mest handlingskraftiga landbyggarna. För att bli ansedd som en suverän enhet 

behövs enligt traditionella juridiska mått ett territorium, en population och en regering. 

Huvudförutsättningen är att ha en bit territorium som man utnämner som sitt och som man 

försvarar mot intrång. Den som önskar starta ett eget land måste bestämma sig för vilket 

område som man vill utropa som sitt. Territorier kan indelas i två typer. De som kontrolleras 

av ett land och de som inte gör det. Instinktivt så känns det senare alternativet mest lockande. 

                                                 
53 Strauss, 1984, s 54, 55, 59 och 106 
54 Strauss, 1984, s 1-2  
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Territorium som inte kontrolleras av ett land finns emellertid i regel av två typer. 

Landområden som ses som internationellt territorium, och landområden som är omtvistade. 

Problemet med att starta sitt nya land i ett omtvistat område är uppenbart. I stället för att få en 

militärmakt emot sig så riskerar man att få två eller flera. Om områdets suveränitet är 

omtvistad är det också troligt att de nationer som ingår i tvisten är relativt väl militärt rustade. 

Internationellt territorium verkar därför kanske mer lockande. Här kan dock problemet bli 

ännu värre. Om ett nytt land förklarar en bit av ett internationellt område som självständigt 

och kommer undan med det, så hotar det inte bara en eller två länders intressen utan alla 

nationer i världens.55  

 

Strauss framhåller att ett aktsammare tillvägagångssätt är att välja en bit territorium som redan 

tillhör en enda annan stat. När man väl har valt sitt territorium återstår problemen med att 

försvara och kontrollera det. Här möter man på en av de grundläggande principerna i 

interaktionen mellan stater. För att betraktas som ett suveränt land måste man visa att man 

både vill och kan försvara sitt område med militära medel. Ett sätt att försöka undvika militära 

medel, som har använts av flera grundare av nya länder, är att köpa sitt territorium i stället för 

att bara inta det. Det är ett mycket sunt förfaringssätt som rekommenderas av Strauss. Dock så 

är detta någonting som måste ske efter det att man har skaffat sig tillräckliga militära medel. 

Annars kan det lätt bli så att det säljande landet tar tillbaka området, så fort de har fått sina 

pengar, eftersom ingen gör motstånd.  

 

Men vilken typ av militära medel behöver man då? Det räcker inte med att kunna försvara sig 

mot det land man köpt territorium av, eller ens sina närmsta grannländer. Stormakterna i 

världen i dag har intressen precis överallt och de söker ständigt efter mer inflytande. De skulle 

lätt kunna backa upp det nya landets grannländer i en strid om de skulle ha något att vinna på 

det. Men de kan förståss backa upp det nya landet också, om de vinner inflytande på det 

sättet. Det stormakterna vill ha inflytande över är etablerade regimer och det är organiserade 

ideologier menar Strauss. Det nya landet är troligtvis varken väletablerat eller välorganiserat, 

så frågan är vad man har att erbjuda stormakterna.56 

 

Att som ett mindre land lita på de egna resurserna i krig med större länder har aldrig visat sig 

särskilt framgångsrikt enligt Strauss. En möjlighet som finns är billiga massförstörelsevapen. 

                                                 
55 Strauss, 1984, s 6-10 
56 Strauss, 1984, s 10-18 
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De kostar mindre och gör större skada än vanliga vapen. Vissa nya landbyggare kanske drar 

öronen åt sig vid tanken på så många dödsfall. Strauss menar dock att krig är en del av 

statskonsten och den som inte klarar av det bör kanske se sig om efter andra sysselsättningar. 

Han menar också att det är så att det är stormakterna som i mångt och mycket har skapat 

Genèvekonventionen och synsätt på krigsföring i allmänhet. Massförstörelsevapen gagnar inte 

stormakterna på samma sätt som det gör små länder och därför ses dessa som värre än andra 

vapen. Att faktiskt använda massförstörelsevapen är förståss inte önskvärt om det inte är 

nödvändigt. Men man kan använda vetskapen om dess existens i förhandlingar, eller så kan 

man avfyra dem där de inte gör någon skada för att statuera exempel. Bara om de strategierna 

inte fungerar bör man använda vapnen mot bebodda områden skriver Strauss57  

 

3.2.1.2 Skepp under bekvämlighetsflagg 

Tillvägagångssättet att skapa ett skepp under bekvämlighetsflagg rekommenderar Strauss för 

dem som har önskan att tjäna pengar på sitt nya land. Många länder expanderar kontinuerligt 

sina havsterritorier men för en tid framöver bör det fortfarande finnas internationellt vatten 

som är öppet för skepp från alla länder tror Strauss. Internationella överenskommelser kräver 

dock att alla skepp på haven måste segla under en existerande nations flagga. De skepp som 

inte gör det ses som pirater, och behandlas som sådana av världens länders krigsflottor. De 

flesta länder kräver att skepp som seglar under deras flagga också bemannas av deras 

medborgare. Vissa små nationer som till exempel Panama och Liberia har dock specialiserat 

sig på att låta skepp, mot en årlig avgift, segla under deras flagg med minimala restriktioner 

vad det gäller bemanning med mera. Den bästa platsen för den som har tänkt skaffa sig ett 

sådant skepp är utanför kusterna till industrialiserade länder som till exempel USA, Europa 

och Japan.  Strauss skriver att möjliga aktiviteter att syssla med på skeppet är till exempel 

sådana som är förbjudna eller stark regelstyrda i länderna på land. Det kan vara skattefria 

företagsplatser, kliniker som utför förbjudna behandlingar eller försäljning av vapen.58  

 

3.2.1.3 Rättstvist 

Strauss tredje tillvägagångssätt är att helt enkelt förklara sin självständighet över valfritt 

territorium och låta det land som för närvarande innehar det, göra vad de kan för att bestrida 

tilltaget. Detta tillvägagångssätt rekommenderar han emellertid endast för territorier som 

innehas av västerländska demokratier, och helst sådana med en anglosaxisk rättstradition som 
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58 Strauss, 1984, s 24 
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till exempel Storbritannien eller USA. Annars kan man råka illa ut som till exempel landet 

Isle of the Roses gjorde, en drygt 370 kvadratmeter stor plattform 13 kilometer utanför den 

italienska kusten. Isle of the Roses gick i graven efter att ha existerat i knappt 10 år då Italien 

gick in och sprängde bort deras territorium. Ett land med en anglosaxisk rättstradition 

kommer däremot troligtvis att starta en rättsprocess mot den som förklarar en del av deras 

territorium som självständigt. Detta kan bli en kostsam process för den landsbyggare som 

anställer advokater att ta hand om saken. Den mindre bemedlade med mycket tid över kan 

dock sköta förhandlingarna själv. Detta innebär att ta principiella ställningstaganden, utnyttja 

media och hålla inspirerande tal inför domstolar. En bra teknik man kan använda om trycket 

från det existerande landet blir för stort är enligt Strauss att upprätta bankkonton i landet, eller 

på andra sätt lämna pengar på platser som landet kan komma åt. På det sättet minskar 

skattemyndigheten och andra myndigheters incitament för att driva rättsprocessen hårdare. På 

det sättet behöver heller inte det nya landet aktivt agera så att det legitimerar det existerande 

landets handlingar och intrång på den egna suveräniteten.59 

 

3.2.1.4 Vonu  

Termen vonu myntades av medlemmarna i ett projekt kallat Free Isles. Termen innebär att 

leva utanför synhåll och vetskap från det landet som man lever i. Områden som ansågs mest 

lämpliga av grundarna till termen var Siskiyou bergen i östra Oregon och i hjärtat av British 

Columbia. Andra bra områden för den som önskar praktisera vonu-livet är obebodda öar i 

stilla havet eller andra hav. En annan möjlighet är att leva som nomad. Trots denna moderna 

tidsålder vi lever i så är det nämligen fortfarande ganska lätt att ”gå under jorden” och 

undvika myndigheter skriver Strauss. Den som lever vonu-liv kan i princip leva som denne 

vill, utan att betala skatt, utan att behöva oroa sig över värnplikt, och med möjligheten att 

uppfostra sina barn efter egna önskemål. Livets praktiska nödvändigheter kan vara lite svårare 

att skaffa, men för den som värderar frihet är det ett litet pris att betala menar Strauss.60 

 

3.2.1.5 Modelland 

Det femte tillvägagångssättet är enligt Strauss att rekommendera för dem som tycker att de 

andra fyra, åtminstone till en början, är lite väl drastiska åtaganden. Precis som en 

modelljärnväg eller ett modellhus är det helt och hållet möjligt att skapa sig ett modelland. 

Man behöver bara deklarera sitt eget hem som självständigt och sätta i gång. Många tror att 

                                                 
59 Strauss, 1984, s 25-26 
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myndigheterna i det landet ens hem ligger i direkt skulle vidta åtgärder mot en sådan aktion. 

Detta stämmer dock inte i de flesta västerländska demokratier skriver Strauss. Den mest 

fundamentala principen för överlevnad för regeringar eller byråkratiska organisationer är 

faktiskt att göra ingenting om det inte blir absolut nödvändigt. Handlingsmöjligheterna för ett 

modelland är dock begränsade. Man kan till exempel inte vägra att betala skatt för då hamnar 

man troligtvis i rättstvist och har i så fall hängett sig till tillvägagångssätt nummer tre. Det 

man emellertid kan göra, är att se på skatteinbetalningar som ditt nya lands försvarsbudget. 

Antingen kan man se det som en ”land till land” -transaktion eller så kan man se det som en 

muta till personer i högt uppsatta positioner med syfte att garantera sitt eget lands säkerhet.61  

 

Inom ett modellands begränsningar finns det likafullt mycket man kan göra. Man kan designa 

egna flaggor, frimärken och mynt. Man kan utse sina vänner och sig själv till kungligheter 

eller adel. Man kan utfärda bevis för läkare och jurister att de har rätt att praktisera i ens nya 

land. Man kan till och med stämpla andra människors pass med sin landstämpel. Det finns i 

varje fall inget i amerikansk lag som säger att det är olagligt att göra det. För att det ska vara 

olagligt krävs att USA lägger ens land till listan på länder som man inte erkänner. Och den 

typen av uppmärksamhet är det inte troligt att de skulle ge ens modelland tror Strauss. Det är 

också fullt möjligt att försöka resa med sitt nya lands pass, men en rekommendation är att 

spara sitt gamla pass för säkerhets skull. Det fina med att starta ett modelland är att det kan 

reda ut ens funderingar kring världen och den roll man spelar i det land som man har lämnat. 

Regeringar försöker få medborgare att tro att de ”tillhör” och ”är en del av” sitt land skriver 

Strauss. Men det är en intellektuell fälla som går att komma ur. De flesta medborgare har lika 

lite att säga till om i ”sin” stat som i vilken annan stat som helst i världen. Den som styr ett 

modelland kan kontra om någon säger: -”Vi borde lämna Irak”, eller: ”-Vi borde sluta 

producera kärnvapen”. Som modellandsinvånare kan man säga att: ”-Mitt land är inte i Irak, 

och mitt land producerar inga kärnvapen”. På det sättet hålls man inte ansvarig för någonting 

som man själv ändå inte kan påverka.62 

3.3 Mikronationer i dag - efter Internet 

Att beskriva ett så mångfasetterat fenomen som mikronationer i dag är inte det lättaste. 

Internets nya möjligheter till kommunikation och informationsspridning har gjort att 

fenomenet mikronationer har växt explosionsartat sedan mitten av 90-talet. I dag finns det 
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som sagt hundratals om inte tusentals mikronationer världen över. Det är svårt att bedöma 

exakt hur många då det hela tiden föds nya och gamla upplöses eller blir inaktiva. I den stora 

floran av mikronationer som existerar i dag och har existerat återfinns flertalet små projekt 

skapade av en enda person endast för nöjes skull. Men man hittar också mikronationer som 

har uppnått flera av de kriterier som brukar förknippas med stater. De flesta uppvisar 

varierande grader av ”drag” som erkända nationer och stater också uppvisar. Drag som 

regeringar, lagar, medborgare, ”ockuperade” territorier,63 egna pass, valutor, frimärken64 och 

mer eller mindre stabila politiska system. De mest seriösa menar allvar helt enkelt, och vill 

uppnå vad som brukar kallas ”Den heliga gralen för mikronationalism”: att bli formellt 

accepterade på den internationella arenan som en jämlik med de privilegier som hör därtill. 

Det mest eftertraktade privilegiet är mandat i FN.65   

 

Konstnären Oliver Kochta föreslår i konstkatalogen A summit of micronations att om den 

första vågen av mikronationella projekt på 60-och 70 -talet baserades på en högt utvecklad 

libertariansk ideologi med inslag av biologisk determinism, så bygger nutida projekt på två 

sammanlänkade orsaker. Båda har med globaliseringens effekter att göra. Den första är 

tendensen att klyftan mellan beslutsfattare och de som påverkas av besluten ökar. Den andra 

är hur kapitalismen tränger sig in på livets alla områden i samtliga delar av världen. Hur 

multinationella företag har möjlighet att bete sig som transnationella stormakter som styr och 

ställer i världen, och därigenom minskar inflytandet hos de traditionella nationalstaterna. 

Kochta menar att man kan se samtliga mikronationer som existerar i dag som uppradade på en 

tänkt linje. På linjens ena ände finner vi projekt som söker skapa lösningar på problem inom 

sitt lilla område. De kämpar mot den ökande klyftan mellan beslutsfattare och de som berörs 

av besluten. De kan ses som en fortsättning av den första vågens ”New country projects” men 

med en något annorlunda ideologisk ingång. På den andra änden av linjen finner vi de som 

försöker skapa sig makt på samma sätt som de multinationella företagen, genom att skapa 

stater som kan agera på den transnationella arenan. Deras mål är definiera globala civila 

rättigheter och försvara dem. Båda typerna av mikronationella projekt delar åsikten att de 

erkända nationalstaterna har institutionella problem, dels med multinationella företag, och 

dels med statens egna medborgare.66  

                                                 
63 Rasmussen, Peter Ravn, 2002, Wath is micronationalism? An Introduction, Global policy forum 
64 The Micronations Page 
65 Rasmussen, Peter Ravn, 2002, Wath is micronationalism? An Introduction, Global policy forum 
66 Kochta & Kallienen, 2003, s 68-70 
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3.3.1 The Micronations Page 

Internet är det självklara mediet för existens och spridning av information för mikronationella 

projekt i dag. Förutom möjligheterna att skapa en hemsida för sin egen nation så finns även 

möjligheter till samlad information kring fenomenet. Den här typen av källor finns i flertalet 

utformningar. Några av dem gör i likhet med Strauss ett försök att strukturera upp de olika 

subfenomenen i kategorier.  

 

The Micronations Page tillhandahålls av det progressiva konservativa partiet i mikronationen 

Talossa. Informationen på sidan uppdaterades senast 1996, men sidans innehåll är ett 

intressant exempel på ett sätt som man kan klassificera fenomenet mikronationer på. Här 

utvärderas samtliga kända mikronationer utifrån följande kriterier: Hur länge de har existerat, 

hur rapporteringen i media har sett ut, hur många människor som är involverade, om de har 

publicerat något, hur deras närvaro på Internet ser ut, och om de offentligt har meddelat 

statliga myndigheter om sin existens. Utefter dessa kriterier har följande typologi 

konstruerats, där mikronationerna tilldelas ett nummer mellan ett till fem beroende på i vilken 

mån de uppfyller de ställda kraven:67  

 

1) Uppenbarligen ett skämt, av temporär natur, en eller två personer involverade, kan själva 

hålla med om att de har en “fantasi-status”. 

2) Ett seriöst skämt, kan försöka uppnå seriös status som mikronation, men har inte nått dit 

ännu. 

3) Långsiktig seriös mikronation bestående av många personer, med publikationer, men 

endast lokal publicitet. 

4) Långsiktig seriös mikronation bestående av många personer, med utbredd internationell 

publicitet. 

5) Långsiktig seriös mikronation, erkänd eller rättsligt prövad av ett “riktigt” land.68 

 

Nära 70 mikronationer har delats in i dessa fem kategorier på The Micronations Page. De 

flesta av de länder som beskrivits mer ingående av Erwin Strauss i How to start your own 

country, har dock inte tagits med, och sidan uppges kunna ses som en uppföljare på Strauss 

kartläggning.69 Informationen kring de listade mikronationerna är i mångt och mycket 
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knapphändig, och de flesta listade nationerna saknar länkar till en hemsida. Det är inte heller 

alla länkar som tillhandahålls som fortfarande är aktiva. Indelningen och klassificeringen av 

samtliga kända mikronationer fram till 1996 på the mikronations page må vara ovetenskaplig. 

Men klassifikationen visar tydligt på de stora variationerna inom fenomenet mikronationer 

och erbjuder den intresserade en schematisk tankekarta som underlättar förståelsen av den 

rika floran.  

3.3.2 The Microfreedom Index 

The Microfreedom Index är en webbsida som också klassificerar och listar ett par hundra olika 

mikronationella projekt och andra enheter. Det är en informationsrik sida som tar upp en stor 

flora av fenomen på ett och samma ställe. Sidan definierar begreppet mikronationer genom att 

säga att en mikronation kan vara vad som helst av dessa saker: ett modelland som existerar på 

låtsas, en liten grupp av människor som försöker nå självständighet från en annan 

regeringsmakt, en samling modiga själar som försöker starta ett nytt land eller en liten suverän 

enhet som kan ha undgått att upptäckas av större länder. Sidan erbjuder nio stycken 

underrubriker med definitioner av olika subfenomen och listar både fenomen som finns i dag 

eller som har funnits. Det är bara en kategori som sidan själv benämner som just 

mikronationer.70  

Faktiska små länder och enklaver: Detta avsnitt innehåller drygt 100 officiella webbsidor till 

små länder eller semi-autonoma enheter som är 20 000 kvadratkilometer eller mindre till ytan. 

I listan återfinns bland annat Åland, turkiska republiken av norra Cypern, Vatikanstaten, 

internationella röda korset och FN.71  

Självutnämnda stater: Denna kategori definieras som självutnämnda stater som ännu inte har 

nått diplomatiskt erkännande från andra nationalstater. Man listar endast sju enheter, men 

bland dem hittar man bland annat Isle of Roses.72 

Modelländer och mikronationer: Kategorin definierar enheter vars funktion antingen är: stora 

rollspel, övningar i diplomatiska etikettsregler, utövande av historiska och/eller kulturella 

intressen, konstnärliga eller sociala ställningstaganden, eller låtsasländer med påhittade städer 

och arméer. Nästan 150 länkar återfinns här men en del av dem är inaktiva. Under denna 

                                                 
70 The Microfreedom Index, What Is A Micronation, http://www.angelfire.com/nv/micronations/enter.html, läst: 
2006-05-09 
71 The Microfreedom Index, Actuall Small Countries (and Enclaves), 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/real.html, läst: 2006-05-09 
72 The Microfreedom Index, Self Proclaimed States, 
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kategori återfinns huvuddelen av de projekt som sidan tar upp som har tillkommit på senare år 

i och med Internets tillgänglighet.73   

Mikronations-, utbrytar- och hemlandsorganisationer: Denna kategori saknar en definition 

men man tillhandahåller länkar till 20 stycken organisationer av varierande slag. Här hittar 

man bland annat en länk till UNPO- Unrepresented nations and Peoples Organizations74, som 

jobbar för icke-våld, mänskliga rättigheter, självbestämmande, tolerans, skydd av miljön och 

demokrati. Organisationen representerar ursprungsbefolkningar, minoriteter, ockuperade 

nationer så väl som suveräna stater.75 Men man hittar även mer humoristiska projekt som 

United Micronations som är en webbaserad diskussionsgrupp för mikronationer.76 

New Country projects: Denna kategori definieras som enheter som faktiskt försöker grunda 

nya länder med varierande intentioner. Omkring 70 stycken enheter är indelade under denna 

kategori.77 

Utbrytargrupper och regeringar i exil: Här saknas också en definition, men här återfinns ett 

antal kända områden och folkgrupper bland de dryga 90 exemplen. Dessa är bland andra: 

Andalusien, Assyrien, Christiania, Kurdistan, Tibet och Libanons regering i exil.78  

Utbrytar- och självständighetsgrupper i USA: Förklaringen som ges till denna kategori är att 

USA från början skapades av utbrytarkolonier i Storbritannien, så det är ingen överraskning 

att grupper fortsätter att söka självständighet inom USA. De runt 40 enheter som tas upp här 

är bland annat politiska partier, amerikanska delstater och grupper med religiösa övertoner.79 

Pro-/anti- globaliserings och EU grupper: Här listas två stycken anti-EU-organisationer, båda 

vars intresse är att frigöra Storbritannien från unionen, samt 5 stycken 

globaliseringsorganisationer som antingen tycker att världen skall bli en superstat eller 

                                                 
73 The Microfreedom Index, Model Countries and Micronations, 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/micros.html, läst: 2006-05-09 
74 The Microfreedom Index, Micronation, Successionist & Homeland Organizations 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/groups.html, läst: 2006-05-09 
75 Unrepresented Nations and  Peoples Organization, About UNPO, 
http://www.unpo.org/news_detail.php?arg=01&par=153, läst: 2006-05-09 
76 MSN Grupper, United Micronations, http://groups.msn.com/UnitedMicronations/_whatsnew.msnw, läst: 
2006-05-09 
77 The Microfreedom Index, New Country Projects, http://www.angelfire.com/nv/micronations/newcountry.html, 
läst: 2006-05-09  
78 The Microfreedom Index, Sedition Movements & Governments- In-Exile, 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/exile.html, läst: 2006-05-09  
79 The Microfreedom Index, Seditionist and Sovereignty Movements in the USA, 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/usa.html, läst: 2006-05-09 
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motsatsen.80  

Suveränitet för stammar i USA: Denna rubrik saknar exempel och innehåller i stället länkar 

till andra sidor som berättar om det här fenomenet.81 

3.3.3 Mellanmikronationella organ och andra aktiviteter 

Förutom Mikronationernas individuella hemsidor och Internetsidor som ger en överblick av 

fenomenet mikronationer och exemplifierar dem, så finns det även andra mikronationella 

aktiviteter på Internet. League of Micronations till exempel, skapades år 2000 och är en 

”intermikronationell” organisation som låter mikronationer interagera med varandra under 

fredliga former och i samexistens.82 De har en stadga som ses som ett traktat som alla 

medlemsnationer förväntas rätta sig efter. Organisationen är uppbyggd i representativ 

demokratisk anda. Man har en rådgivande församling med en demokratiskt vald 

generalsekreterare, vice generalsekreterare samt en webbmaster och en arkivarie som utses av 

generalsekreteraren. Den rådgivande församlingen består av delegater från samtliga 

medlemsnationer samt de medlemsnationer som har observatörstatus. Man har också en 

domstol som är organiserad på liknande sätt som USA:s högsta domstol, med sex stycken 

domare och en överdomare. Alla mikronationer har rätt att bli medlemmar om de har en 

hemsida. Hemsidan får dock inte innehålla pornografiskt material, rasistisk- eller annan 

hatpropaganda, existera endast för kommersiella syften, eller främja hacking eller andra 

illegala aktiviteter. League of Micronations har 25 stycken medlemsnationer83  

 

Mikronationerna samverkar med varandra även utanför Internet. I augusti 2003 så träffades 

till exempel kungar och presidenter från de sex mikronationerna Sealand, NSK (Neue 

Slowenische Kunst) -state, Konungarikena Elgaland–Vargaland, Ladonien, Transnationall 

Republic och State of Sabotage, i Finland för att ha ett toppmöte. Tillställningen kallades A 

Summit of Micronations och var en del av den vart annat år återkommande konstutställningen 

Amorph.84 Tillfälliga ambassader upprättades på ön Harakka utanför Helsingfors och 

medborgarskap erbjöds till besökarna. Halva toppmötet var utformat som ett stängt möte 

endast för representanter för mikronationerna, och andra halvan som ett öppet möte där publik 

                                                 
80 The Microfreedom Index, Pro-/Anti- Globalist and European Union Groups, 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/antipro.html. läst: 2006-05-09 
81 The Microfreedom Index, Tribal Sovereignty in the U.S.A, 
http://www.angelfire.com/nv/micronations/tribal.html, läst: 2006-05-09 
82 Leauge of Micronations, http://lom_site.tripod.com/ läst: 2006-05-09 
83 Leauge of Micronations, Charter, http://lom_site.tripod.com/, läst: 2006-05-06 
84 Kochta &Kalleinen, 2003, s 22 
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fick delta i diskussioner och ställa frågor. Ämnen som diskuterades var bland annat ekonomi, 

relativ autonomi, till vilken grad de olika mikronationerna associerade sig själv som 

konstprojekt och möjligheterna för enheterna att fungera som politiska redskap. I slutet av 

mötet hölls omröstningar kring olika nyckelfrågor för mikronationer. Man röstade bland annat 

om att producera någon typ av gemensam programförklaring för sammanträdet. Ladoniens 

representant Lars Vilks förslog att en sådan programförklaring skulle referera särskilt till 

mikronationer som fungerar som konstprojekt, men det förlaget röstades ner. Konstnären och 

forskaren Susan Kelly skriver i sin recension av arrangemanget hur frågor kring makt både 

komplicerades och mångfaldigades i och med framställningen av arrangemanget från 

arrangörernas sida såväl som från deltagarnas sida. Genom hela mötets struktur och 

mikronationernas beteenden manifesterades en utmaning av hur människor förförs av totalitär 

retorik och uppvisningar.85 

3.4 Några exempel på mikronationer  

3.4.1 Pitcairn Island 

Pitcairn Island är en av de många mikronationer vars territorium består av, eller har bestått av, 

en ö i stilla havet. Pitcairn Island är ett välkänt och framgångsrikt exempel på mikronationer 

från det sena 1700-talet. Enligt historien så skall besättningen på det brittiska skeppet HMS 

Bountys besättning ha gjort myteri någon gång i slutet av 1700-talet. Besättningen tog skeppet 

och hämtade upp några polynesiska kvinnor, för att sedan bosätta sig med dem på den tidigare 

obebodda ön Pitcairn Island. Trotts åsiktsskiljaktigheter och våldsamheter inom gruppen så 

överlevde den, och först flera år senare på 1800-talet upptäcktes samhället av britterna86 1838 

utropades ön till engelsk koloni och Pitcairn Island är i dag den sista kvarlevan av det brittiska 

stillahavsimperiet.87 Ön är fortfarande bebodd och förses med förnödenheter via båtar från 

fastlandet. De yngre generationerna tenderar dock att flytta där ifrån så fort de blir tillräckligt 

gamla. Just att motivera den yngre generationen är ett problem för mikronationer av den här 

typen.88 

                                                 
85Kelly, Susan, Amorph! 03- review, Amorph! 03 Micronations, 
http://www.muu.fi/amorph03/downloads/pdfs/kelly_review.pdf, läst: 2006-05-21 
86 Strauss, 1984, s 126-127 
87 The World Factbook, Pitcairn Islands, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pc.html läst: 2006-
05-06 
88 Strauss, 1984, s 126-127 
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3.4.2 Principality of Hutt River 

Strauss beskriver furstendömet Hutt River som ett mycket framgångsrikt modelland.89 The 

Microfreedom Index delar in mikronationen under kategorin själutnämnda stater och The 

Micronations Page tilldelar projektet en femma på sin seriositetsskala. Det hela började 1964 

när Leonard Casley köpte en nästan 7500 hektar stor ranch i västra Australien. 1969 infördes 

en lag i Australien som reglerade hur mycket vete bönderna fick producera och sälja. Leonard 

uppfattade denna lag som högst orättvis och efter en rad misslyckade förhandlingsförsök med 

australienska myndigheter90 utropade han furstendömet Hutt river, och förklarade området 

självständigt från Australien. Furstendömet har med tiden bötlagts ett antal gånger, bland 

annat så ålades prins Leonards son att betala 45 $ då han inte mönstrade för militärtjänst. 

Prins Leonard betalar dock sina böter och ser dem som ”internationell hövlighet”.91 

Furstendömet existerar fortfarande i dag och utvecklingen går framåt. Prins Leonard skriver 

på hemsidan den första maj 2006 att landet rör sig mot nästa steg i utvecklingen; en 

demokratiskt vald regering.92  

3.4.3 Principality of Sealand  

Sealand är listad som ett new country projekt på The Microfreedom Index sida. Sealand finns 

även med på The Micronations Page och har där tilldelats en femma på seriositetsskalan. 

Båda dessa bedömningar verkar vara korrekta och Erwin Strauss skriver i sin bok att Sealand 

kanske är det mest framgångsrika projektet någonsin.93 1966 så flyttade Paddy Roy Bates in 

med sin familj i ett övergivet torn från andra världskriget drygt 11 kilometer utanför den 

engelska kusten. Roy utropade tornet som furstendömet Sealands självständiga territorium. 

Han utnämnde sig själv till Prince Roy och sin fru till prinsessa. 1968 seglade en båt in i 

Sealands havsterritorium. Sealands officiella hemsida uppger att det var en båt tillhörande den 

Engelska flottan som gjorde detta intrång efter att ha blivit varse att det tidigare övergivna 

tornet ockuperats. Strauss menar dock att det var någon typ av reparationsbåt som var där för 

att arbeta på en närliggande boj.94  

 

                                                 
89 Strauss, 1984, s 98 
90 Principality of Hutt River, How the principality came to be, http://www.hutt-river-
province.com/new_page_7.htm, läst: 2006-05-16 
91 Strauss, 1984, s 99 
92 Principality of Hutt River, Royal rhetoric, http://www.hutt-river-province.com/new_page_4.htm, läst: 2006-
05-16 
93 Strauss, 1984, s 132-134 
94 Srauss, 1984, s 132-138 och Sealand, History of Sealand 
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Båda källorna är dock överens om att det som hände sedan var att prins Roy sköt 

varningsskott mot båten. Eftersom han fortfarande var brittisk medborgare hamnade han på 

grund av detta inför rätta i Essex för olagligt innehav och avfyrande av skjutvapen. Domstolen 

kom fram till att den inte hade någon rättskipningsmakt utanför det engelska territoriet, och 

dömde till prins Roys fördel. Detta var ett mycket viktigt erkännande i Sealands kamp för att 

ses som en suverän stat. 1978 intogs Sealand av en tysk affärsman och några holländare när 

prins Roy var på affärsresa i England. Men Roy återtog snart sitt land och fängslade 

inkräktarna. De holländska och tyska regeringarna krävde att fångarna skulle släppas och 

vände sig till England för hjälp. Men med stöd av den tidigare domen från domstolen i Essex 

så valde England att inte agera. Tyskland sände då en diplomat till Sealand för att förhandla, 

vilket var ytterligare ett erkännande av Sealands suveränitet. Fångarna släpptes emellertid 

enligt Genèvekonventionens regler om krigsfångar. Den tyska affärsmannen hade dock tagit 

emot ett Sealand pass och räknades därför som medborgare. Han ställdes inför rätta för 

landsförräderi, men släpptes även han efter en tid. Fler incidenter där England och andra 

länder har agerat gentemot Sealand som en självständig stat har uppkommit under åren. 

Sealand finns kvar än i dag fungerar som något av en suverän enhet. På senare år har företaget 

HavenCO Limited investerat i landet och förlagt sitt huvudkontor dit.95  

3.4.4 Kingdom of Götzborg 

Konungadömet Götzborg återfinns under kategorin modelländer på The Microfreedom Index , 

och är ett exempel på en mikronation av humoristisk natur som inte gör anspråk på något 

fysiskt territorium. På landets hemsida kan man läsa om dess historia. Under rubriken 

förhistoria finns en lång och komplicerad berättelse, om krig och kungligheter, som tar sin 

början år 1670. Precis under rubriken kan man dock läsa att stycket om förhistorien bara 

existerar för att skapa en atmosfär och en känsla av en mer djupt rotad historia. Om Götzborgs 

riktiga historia kan man läsa i stycket under. Mikronationen skapades 1989 av kung96 August 

Charles II,97 hans bror och två nära vänner. I många år existerade landet på papper och i 

gemenskapen mellan medlemmarna. 1996 gick dock landet en svår tid till mötes: 

 

                                                 
95 Srauss, 1984, s 132-138 och Sealand, History of Sealand 
96 The Royal Kingdom of Götzborg, History, http://members.shaw.ca/gotzborg/, läst:2006-05-06 
97 The Royal Kingdom of Götzborg, Monarchy, http://members.shaw.ca/gotzborg/, läst: 2006-05-06 
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“In 1996 with the king having finished High School and attending University, it became most difficult to 

continue. While the friends remained, the focus changed. Ladies alcohol and all other important parts of higher 

education precluded any ability to continue” 98 

 

August Charles II kom dock aldrig över den känsla av tillfredställelse som Götzborg hade gett 

honom, och när han på Internet upptäckte fenomenet mikronationer så insåg han att det fanns 

en framtid för Götzborg. År 2004 skapades hemsidan99 som bland annat innehåller fakta om 

landet, en konstitution, ett forum, nyheter, en mångfald av vapensköldar och symboler med 

mera. Konstitutionens andra artikel stadsfäster att Götzborg är en konstitutionell monarki, 

artikel 53 att landet inte använder sig av skatter, och artikel fyra att det inte finns någon 

statsreligion utan att medborgarna får välja själva vad de vill tro på och. Länkarna till forumet 

fungerar inte och den sista uppdaterade nyheten är i från 2005 vilket skulle kunna vara en 

indikation på att landet förehavanden på Internet inte är så aktiva längre.100 

3.4.5 Ladonien 

Historien om Ladonien är en vid det här laget en välkänd och i medierna omdebatterad 

mikronation i Sverige.101 Ladonien är beläget på Kullaberg vid Skånes nordvästra kust och 

den andra juni 1996 förklarade Ladonien sig självständigt från Sverige. Men Ladoniens 

historia går längre tillbaka än så. Det hela började egentligen 1980 när konstnären Lars Vilks 

började bygga konstverket Nimis, som är en gigantisk skulptur av drivved, i Kullabergs 

naturreservat. 1991 påbörjades betongskulpturen Arx102 och 1999 konstverket Omfalos, en 

pelare av betong och sten. Konstverkens olagliga existens i form av byggnadsverk i ett 

naturreservat, har gjort att Lars Vilks dragits in i en lång och kostsam rättsprocess med det 

svenska rättsväsendet. Det var denna process som gjorde att Lars Vilks 1996 bestämde sig för 

att utropa ett område på cirka en kvadratkilometer103 kring Nimis och Arx som ett eget land. 

Omfalos transporterades bort från området efter beslut av tingsrätten 2001. Räkningen för 

borttransporteringen uppgick till 92 500 kronor och skickades till Vilks trots att han nekade 

till att ha uppfört skulpturen och polisutredningen inte heller kunde fastställa vem 

gärningsmannen var. Vilks har i sin tur stämt staten på 300 000 kronor för de skador som 

                                                 
98 The Royal Kingdom of Götzborg, History  
99 The Royal Kingdom of Götzborg, History 
100 The Royal Kingdom of Götzborg, http://members.shaw.ca/gotzborg/, läst:2006-05-06  
101 Se bland annat: Jönsson, Dan, 2005, Nimis fyller 25. När Idétaket rasat stårbygget kvar, Dagens Nyheter, s 
C04, 2005-08-03, http://www.presstext.se/online/display.php?set=S14&xid=DN200508030069, läst: 2006-05-21 
och Lilja, Mats, 2004, Lars Vilks nya rike. Han byggde ”Dalonien” med hjälp av skolbarn, GT, s 307, 2004-05-
14, http://www.presstext.se/online/display.php?set=S14&xid=GT200405150023, läst: 2006-05-21 
102 Ladonia, The history of Nimis and Arx, http://www.ladonia.net/nimis_arx/history.html, läst: 2006-05-07 
103 Ladonia, About Ladonia, http://www.ladonia.net/docs/about.html, läst: 2006-05-07 
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tillfogades Omfalos vid bortförandet. Ladoniens då 11 000 invånare såg bortförandet som en 

krigshandling.104 Ingen av Ladonien invånare bor i territoriet utan alla sägs leva som 

nomader.105 Medborgarskapet är gratis, om man inte vill bli kunglig, för då kostar det 12 

dollar106. Precis som Götzborg så berättar Ladoniens hemsida om en mytologisk historia kring 

landet som föregår 1996107, och denna historia är inte det enda som ger en humoristisk 

underton till hemsidan. Den senaste nyheten publicerad i Ladoniens nättidning New Herald är 

i från femte maj 2006 och berättar att Ladonien kommer att hissa den, av konstnären Maarten 

Vanden Eynde designade, alternativa EU-flaggan. Detta görs som en del i ett neokolonialt 

tilltag att försöka kolonialisera den Europeiska unionen. Detta är ett led i Ladonias krig mot 

Sverige. Man skriver: ”If you rule EU, Sweden will become a small fish, easily captured.”108  

                                                 
104 Moderna Museet, Lars Vilks Omfalos- på myndigheternas spelplan, 
http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template1.asp?id=2287, läst: 2006-05-07 
105 Ladonia, About Ladonia 
106 Ladonia, Citizenship, http://www.ladonia.net/docs/citizenship.html, läst:2006-05-07 
107 Ladonia, History, http://www.ladonia.net/docs/history.html, läst: 2006-05-07  
108 Ladonia, New Herald, http://www.ladonia.net/new_herald/index.php, läst:2006-05-06 



 

 
 

  35 
 
 

4. EN FALLSTUDIE AV KONUNGARIKENA ELGALAND-VARGALAN D 

4.1 Elgaland–Vargaland - en mikronation 

Konungarikena Elgaland–Vargaland har tilldelats en trea på The Micronations Page 

seriositetsskala. Konungarikena bedöms således vara en långsiktig seriös mikronation 

bestående av många personer, med publikationer och lokal publicitet. På The Microfreedom 

Index återfinns landet under kategorin mikronationer och modelländer och passar troligtvis in 

i funktionen konstnärliga eller sociala ställningstaganden. Erwin Strauss skulle troligtvis säga 

att Elgaland–Vargaland har valt modellands-tillvägagångssättet för sitt projekt. Elgaland–

Vargaland är precis som Ladonien ett mikronationsprojekt startat i Sverige. Precis som 

Ladonien så är det också ett någorlunda välkänt, och i medierna, väldokumenterat projekt. 

Båda projekten är startade av konstnärer och betraktas i regel som konstverk i medias 

rapportering.109 Till skillnad från Ladonien har Elgaland–Vargaland emellertid inte tillkommit 

för att skydda ett antal skulpturer, grundandet av staten var ett konstverk från början, och 

egentligen mycket mer än så. Enligt egen utsago är konungarikena faktiskt den största och den 

minst kända nationen på jorden. De skulle också kunna vara den mest välbesökta nationen. 

För varje gång man reser från ett land till ett annat, så besöker man konungarikena.110  

4.2 Hur det började 

14 oktober 1991 träffades de två svenska konstnärerna Carl Michael von Hausswolff och Leif 

Elggren för ett möte. Resultatet blev en överenskommelse om att starta ett eget land; 

Konungarikena Elgaland-Vargaland. Den 14e mars 1992 informerades svenska folket om 

möjligheterna till medborgarskap i det nya landet genom en annons i tidningen Dagens 

Nyheter.111 Följande gick att läsa i en liten annons längst ner på en sida i tidningens 

fredagsbilaga: 

 

“KUNGÖRELSE Härmed kungörs att två nya riken grundas. Innan 1992 års utgång skall författning ha instiftats 

och samtliga övriga riken i världen informerats. Information angående medborgarskap etc erhålles från: 

                                                 
109 Se bland annat: Rubin, Birgitta, 1998, På gränsen, Dagens Nyheter, 1998-04-24, 
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S12&xid=DN199804240244, läst: 2006-05-10 och Nibble, 
Larry, 1994, Avspänt toppmöte i New York, Expressen, 1994-07-22, 
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S5&xid=EX199407220006, läst: 2006-05-01 
110 Konungarikena Elgaland-Vargalands gamla hemsida, http://www.krev.org/, läst: 2006-04-10 
111 Konungarikena Elgaland-Vargaland, A short history, http://www.elgaland-vargaland.org/history/index.html, 
läst:2006-04-10 
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Ambassaden, Galleri Andréhn Schiptjenko, Kammarkargatan 21, 111 60 Stockholm. LEIF ELGGREN CM 

VON HAUSSWOLFF”112  

 

Den 27e maj 1992 utropades staten i fyra väderstreck av grundarna von Hausswolff och 

Elggren, från Andréhn Schiptjenko galleriet, landets första ambassad i Stockholm. Från och 

med detta datum annekterade och ockuperade konungarikena samtliga ingenmansland i form 

av de landremsor som utgör gränser mellan världens länder. De annekterade och ockuperade 

även alla delar av världshaven som ligger utanför andra länders kustterritorium, samt en rad 

mentala och perceptiva territorier. År 1992 och början av 1993 ägnades åt utvecklandet av 

framtagandet av konstitutionen samt en mängd propagandaaktiviteter. Man intervjuades på 

kanalen Z-TV och höll föreläsningar på Stockholms universitet och Konstfack. Man reste ett 

par monument i sitt territorium, närmare bestämt på gränsen mellan Sverige och Norge. Och 

man designade och tryckte pass, frimärken, flaggor och valutan Thaler.113  Under vintern 1993 

så skickade konstnärerna ut brev till samtliga världens nationer där man deklarerade sin 

självständighet, förklarade territoriet och funktionen av gränser, och bad om erkännande. Man 

skickade även in en formell ansökan om medlemskap i FN som diariefördes114 och, enligt 

kvällstidningen Expressen, skapade stor oro och förvirring på FN:s högkvarter i New York. I 

ansökan lade man med förslag på två nya världsordningar. I det ena splittras världens länder 

upp i mindre enheter och varje person blir en suverän stat i sig själv; i det andra suddas 

nationernas gränser ut och världen blir ett enda land. Expressen anger även att Tomas 

Nordstrand konungarikenas generalkonsul i New York trodde på ett stort gensvar:  

 

”-Vi har goda diplomatiska kontakter hos generalsekreteraren och beslutet kommer inte att vänta på sig. FN:s 

beslut i den här frågan kommer att bli avgörande för världens framtid, och det vet de om.”115  

4.3 Fysiska, mentala och perceptiva territorier 

Konungarikenas fysiska territorium är samtliga ingenmansland och de delar av världshaven 

som är internationellt vatten. Denna annektering innefattar även alla tidigare gränsområden 

som har funnits som till exempel mellan Texas och USA, England och Skottland, Skåne och 

Sverige och alla framtida gränsdragningar som kan komma att ske. De mentala och perceptiva 

territorier man annekterade benämns som det hypanoga tillståndet, det eskapistiska territoriet 

och det virtuella rummet. Det hypanoga tillståndet är gränsen mellan sömn och vaket tillstånd. 

                                                 
112 Kungörelse, DN 1992-03-14 
113 Konungarikena Elgaland-Vargaland, A short history 
114 Rubin, Birgitta, 1998, På gränsen, Dagens Nyheter, 1998-04-24  
115 Nibble, Larry, 1994, Avspänt toppmöte i New York, Expressen, 1994-07-22 
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Ett tillstånd där medvetandet fungerar men känslan av gränslöshet infinner sig. I det här 

tillståndet kan medborgaren besöka konungarikena genom att deklarera att: “jag uppfattar den 

här platsen som konungarikena Elgaland–Vargaland”, och sedan vistas där. Det eskapistiska 

territoriet fungerar i princip likadant men går att besöka i vaket tillstånd, genom något som 

kan liknas vid dagdrömmeri. Elgaland–Vargaland blir ett område att ta tillflykt till då man 

önskar att man var någon annan stans. Det finns även möjlighet att bevista gränslinjer i det 

eskapistiska territoriet så som gränsen mellan mental hälsa och mental sjukdom, hypnos, 

delirium, kärlek, drogpåverkan eller konstnärlig inspiration. Möjligheterna är enorma. Det 

virtuella rummet är det digitalt programmerade territoriet. Den största delen av detta existerar 

på landets webbplats www.elgaland-vargaland.org men landet anser även att CD-rom skivor 

eller disketter med Elgaland–Vargalandmaterial på, är potentiellt ockuperade områden. 

Förutom dessa ockuperade territorier så ser man att rymden är en plats med oändlig potential 

för exploatering av nya och ofattbara territorier och platser. 116 

 

Under åren har utställningarna blivit många, och att manifestera territorierna, gränserna, är ett 

återkommande tema i landets aktiviteter.117 Vid Svinesundsbron på gränsen mellan Sverige 

och Norge finns det två skyltar. På den svenska sidan finns en skylt som deklarerar att man 

befinner sig i Sverige och på den norska att man befinner sig i Norge. Under sommaren 1999 i 

samband med konstprojektet Borderline 99 satt det emellertid en tredje skylt mitt på bron. 

Den kungjorde att resenärerna passerade Konungariket Elgaland–Vargaland på sin färd 

mellan Norge och Sverige.118 År 2001 firades landets födelse tioårsjubileum. Nio av 

mikronationens medborgare hade bestämt sig för att fira händelsen genom en ”hemkomst”. 

Planen var att sätta sig på färjan Regina Baltica mot Estland med sina Elgaland–

Vargalandpass för att sedan bli avvisade i Tallin och tillbakaskickade till Stockholm igen. I 

Stockholm skulle proceduren upprepas och medborgarna skulle slussas fram och tillbaka 

mellan länderna, för att så länge som möjligt få befinna sig på eget territorium, det vill säga 

”hemma”. Den estländska tullen satte dock stopp för firandet redan vid första försöket. Passen 

omhändertogs och de nio medborgarna sattes i förhör. Passen sågs som en olaglig handling 

och straffet riskerade att bli upp till ett års fängelse. När Leif Elggren i fångenskap fick frågan 

från en svensk journalist om han föredrog att den estländska tullen skulle välja att se tilltaget 

                                                 
116 Konungarikena Elgaland-Vargaland, A short history 
117 Konungarikena Elgaland-Vargaland, A short history 
118 Ahlström, Crispin, 1999, Konst på väg visar vägen, Göteborgs-posten, s 44, 1999-06-20, 
https://www.retriever-info.com/services/archive.html, läst: 2006-05-02 och Artsman, Margareta & Gustavsson, 
Göran, 1999, Konst vid gränslandet vid Svinesundsbron, Svenska Dagbladet, s 22, 1999-06-15, 
https://www.retriever-info.com/services/archive.html, läst: 2006-05-03  
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som ett konstprojekt eller som ett illegalt försök att ta sig in i landet sade Leif: ”Det undviker 

jag att svara på. Men vi vill ju gärna sätta saker på sin spets”. I en annan intervju sade han: 

”Våra pass ses som en olaglig handling. Men vi har ju riktiga pass. Det är bara det att de är till 

en nation som inte är erkänd.” Efter att tullen studerat konungarikenas hemsida släpptes dock 

medborgarna och fick återvända till Stockholm utan passhandlingar.119 

4.4 Statskick och konstitution  

Konungarikenas konstitution antogs den 14e oktober 1992 i Stockholm och har reviderats i 

två omgångar september 1998 och oktober 1999.120 I september 1998 översattes 

konstitutionen till ett antal språk, och finns nu tillgänglig på svenska, engelska, isländska, 

grekiska, ryska och tyska. Den engelska versionen finns även tillgänglig i morsekod.121 

Konstitutionen innehåller sex stycken kapitel titulerade: territorium, rättigheter, statssymboler, 

medborgarskap, hushåll samt turism, försvar och mat.122 Ovanför första kapitlet finns det nio 

punkter som förklarar landets statskick. Här kan man läsa att Konungarikena Elgaland och 

Vargaland tillsammans formar staten Konungarikena Elgaland–Vargaland som är en enväldig 

monarki styrd av en kung. Kungen är ett ideal för varje medborgare och ska respekteras som 

en sådan. Kungen står över alla religioner, både nutida och kommande och kungens makt är 

diktatorisk och obegränsad. Materialiseringen av kungen i världen (Materialisation of The 

King in the World = MKW), är Leif I och Michael I. Strävan efter idealet för varje 

medborgare tas på eget initiativ genom MKW eller i direkt kontakt med mellan medborgaren 

och kungen. MKW är upphovsmän, grundare och missionärer av staten och äger därför makt 

och upphovsrätt till all sekulär administration inom staten, och över statens symboler. Denna 

makt gäller dock inte över statens medborgare. Vidare kan man läsa att varje medborgare har 

oinskränkt makt över sitt liv i harmoni med sitt ideal. Den nionde punkten visar upp ett 

diagram över statens hierarkiska nivåer.123 

 

I kapitlet territorium anges vilka som är statens territorier. Där kan man även läsa att staten är 

suverän, oförstörbar och evig i tid och rum. Det står även att staten strävar efter att utvidga 

                                                 
119 Frelin, Anders, 2001, Konstnärer reste med oäkta pass, Dagens Nyheter, 2001-01-16, 
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S2&xid=DN200110160245, läst: 2006-05-01, och Madestrand, 
Bo, 2001, Svenska konstnärer torskar i Tallin, Expressen-GT-Kvällsposten, 2001-10-16, 
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S4&xid=EX200110160064, läst: 2006-05-01  
120 Konungarikena Elgaland-Vargaland, Constitution, http://www.elgaland-
vargaland.org/constitution/index.html, läst: 2006-05-09 
121 Konungarikena Elgaland-Vargaland, A short history  
122 Konungarikena Elgaland-Vargaland, Constitution  
123 Konungarikena Elgaland-Vargaland, Constitution  
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territorierna i tid och rymd och att statens ambassader är tillfälliga territorier. Men det står 

också att staten strävar efter att upphäva sitt fysiska territorium med målet att: a) ena världen 

till en enda stat, och b) att expandera sitt fysiska territorium genom att splittra alla existerande 

stater tills varje individ är en egen stat. Detta stämmer överens med de förslag till ny 

världsordning som man bifogade inträdesansökan till FN. I kapitlet rättigheter radas femton 

medborgerliga rättigheter upp som inkluderar bland annat: rätt att bo och leva i alla territorier, 

rätt till pass, dubbelt medborgarskap, evigt liv, att ta sig vatten över huvudet, försvara och 

expandera staten samt att praktisera sin egen religion.124 

 

I Kapitlet statens symboler visas flaggan, en stor vapensköld, en liten vapensköld, och en länk 

till noterna till nationalhymnen, samt statens motto ”Det Finns En Kula För Varje Konung”. 

Här anges även att statens nationaldag infaller den 27e maj och kungens dag den 14e oktober. 

I kapitlet medborgare anges att varje individ av egen kraft äger rätten till medborgarskap och 

att varje medborgare som arbetar för statens välfärd är en kvalificerad kandidat för 

medborgarskap. Medborgarskapet kan dock inte ärvas eller överföras till någon annan. Under 

rubriken som benämns som hushåll tas de ekonomiska frågorna upp. Här står det att statens 

valuta är Thalern och att sedlar och mynt endast får produceras med KMWs tillstånd. Alla 

statens inkomster skall gå till att expandera och utveckla staten. KMW distribuerar statens 

inkomster. Och produktion av andra berikande varor sker endast med tillstånd från KMW. I 

det sista kapitlet turism, försvar och mat står det att alla portar är öppna och att turism, som 

innebär att njuta fullt ut av territorierna samt att färdas fredligt inom dem, är tillåtet för alla 

utländska medborgare. Den turist som handlar annorlunda kan landsförvisas av KMW till dess 

att denna har gjort tillräckligt mycket gott för staten att botgöring kan anses utförd. Statens 

försvar består i medborgarnas fysiska och psykiska färdigheter. De två sista punkterna i 

konstitutionen anger, sist men inte minst, statens nationalrätt och nationaldryck.125 

 

Konstitutionen saknar lydelser kring ministeriernas roll. Ändå så anger hemsidan att det finns 

drygt 60 ministerier med tillhörande ministrar. Alla ministerier har inte en hemsida och verkar 

inte innefatta någon större aktivitet. Förutom ministerier så har konungarikena också en 

hemlig polis och trettio stycken ambassader och konsulat, med fysiska adresser, runt om i 

världen.  

                                                 
124 Konungarikena Elgaland-Vargaland, Constitution  
125 Konungarikena Elgaland-Vargaland, Constitution  
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4.5 Syftet med statsbildningen 

Under rubriken “What is the State of Elgaland-Vargaland” på konungarikenas digitala 

territorium, hemsidan, finns en uppsats författad av landets minister för bloody-marys Håkan 

Nilsson. Underrubrikerna i texten lyder: “The state of things”, “State of the art”, “State of 

mind”, “State of alarm”, “State of grace” och “State of health”. Valet av huvud- och 

underrubriker känns humoristiskt dubbeltydiga . Antingen betyder de “Vad är staten 

Elgaland-Vargaland” respektive “Staten av saker”, “Konstens stat”, “medvetandets stat” et 

cetera. Eller så är betydelsen snarare “Vad är tillståndet hos Elgaland-Vargaland” respektive 

“Sakernas tillstånd”, “forskningsläget”, “sinnestillståndet” och så vidare. Uppsatsens syfte 

tycks dock vara att diskutera fenomenet Elgaland-Vargaland utifrån olika perspektiv. Det är 

en filosofisk uppsats som egentligen inte ger några svar. Men den tar upp frågor kring makt, 

globalisering, rätten att härska och rätten att utnämna en egen stat. Under rubriken ”State of 

the art” kan man läsa att om det finns en relevans i ett projekt som KREV så är det för att det 

inte försöker vara konst. Om målet var att endast försöka skapa konst så vore det mer logiskt 

att måla i stället. Nilsson frågar sig varför man skulle bemöda sig med att skriva brev till 

världens alla stater och förklara sin egen stat självständig om det var konst man ville göra. 

Han drar slutsatsen att det här är mycket mer än konst, även om det förståss kan vara konst 

också. På ett annat ställe skriver han också att rättfärdigandet av staten Elgaland–Vargaland 

kan ligga i frågan varför. Mikronationen kan med sin existens infiltrera system som gör 

intryck av att vara till för allas bästa, och då uppstår frågan varför? Att diskussionen kring 

dess rättighet att existera kommer upp kan således vara ett sätt att rättfärdiga fenomenet i 

sig.126 

 

På ett annat ställe på hemsidan så står det att en del av Vargaland–Elgalands koncept är att 

bryta ner global politisk kriminalitet och ekonomisk centralisering. Detta identifieras som det 

mesta av dagens politiska strukturer och nästan alla dagens ekonomiska funktioner. Man 

ämnar göra detta med propaganda, infiltration och idealism. Man menar att alla är födda lika 

och därmed har rätt att liv och rätt till att växa och blomstra, samt att det är viktigt att slå 

tillbaka mot den växande orättvisa som sprider sig över världen. Man identifierar också den 

värld vi lever i som en värld där nästan alla lever som slavar, och makten att styra ligger hos 

                                                 
126 Nilsson, Håkan, What is the State of Elgaland-Vargaland, Konungarikena Elgaland-Vargaland, 
http://www.elgaland-vargaland.org/about/index.html, läst: 2006-04-10 
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några få.127 Grundarna Leif Elggren och Mikael von Hausswolff menar i en intervju att det är 

ett livsprojekt de har startat i och med staten, de säger också att: 

 

”När man börjar tänka såhär, djupt allvarligt och på samma gång lekfullt, kring tanken om ett land, då ställer 

man sig frågan: Hur värderas ett land? Vad är ett land värt? När Ingvar Karlsson avgick och efterträdare skulle 

utses fick man ett tag en bestämd känsla av att ingen egentligen ville. Ingen tycker att det är någon idé att leda ett 

land när man i stället kan leda företag, börser eller transnationella bolag, som i verkligheten ger mycket mer 

makt. Det har blivit ointressant att styra ett land”  128  

                                                 
127 Konungarikena Elgaland-Vargaland, A short history 
128 Schottenius, Maria, 1997, Mässfallera, Expressen, s 207, 1997-10-31, 
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S1&xid=EX199710310081, läst: 2006-05-01 
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5. DISKUSSION OCH RESULTAT 

5.1 Vad är mikronationer och vilka variationer finns inom fenomenet? 

5.1.1 Källornas kategoriseringar 

Det informationskällorna kring mikronationer bland annat har visat är att det finns varierande 

sätt att försöka dela in fenomenet i underkategorier. Erwin Strauss presenterar fem olika 

tillvägagångssätt för hur man kan starta ett nytt land. Alla dessa tillvägagångssätt finns i 

princip representerade både i hans egen kartläggning av mikronationer samt i kartläggningar 

gjorda av senare källor. The Micronations Page, som ser sin kartläggning som något av en 

fortsättning på Strauss, väljer dock en annan ingång. Här tilldelas projekten en siffra mellan 

ett och fem beroende på hur seriös ansatsen är, och vilken framgång projektet har nått. Andra 

källor har underkategorier med olika namn som talar om vad det är för typ av projekt man 

talar om.  

 

De olika sätten att kategorisera på, känns alla motiverade, och har en någorlunda god 

överensstämmelse med varandra i den mening att källorna verkar mena ungefär samma sak 

när man talar om mikronationer. Undantaget är The Microfreedom Index som, beroende på 

hur man tolkar källan, antingen har en vidare eller en snävare syn på fenomenet än de andra 

källorna. Endast en av sidans nio kategorier benämns som just mikronationer och 

modelländer. Flera enheter som benämns som mikronationer av andra källor hamnar därför 

hos The Microfreedom Index under andra kategorier. På det sättet är definitionen smalare. 

Men om man ser på kategorierna som helhet och som ett eget fenomen benämnt som 

”microfreedom”, eller mikrofrihet, så blir det bredare. Då har vi ett begrepp som innefattar allt 

det som andra källor benämner som mikronationer, plus regeringar i exil, stammar i USA och 

lite till. De olika kategoriseringarna hos samtliga källorna måste dock ses som någon form av 

idealtyper. Det är nämligen inte alltid lätt att veta exakt var en enhet skulle klassificeras in. 

5.1.2 Hur kategorierna flyter i hop 

Mikronationen Sealand till exempel, som ses som en självutnämnd stat av The Microfreedom 

Index, och som har fått en femma på seriositetsskalan på The Mikronations Page, skulle med 

små ändringar kunna klassificeras helt annorlunda. Sealand har faktiskt varit kategoriserad 

under kategorin new country projekts på The Microfreedom Index tidigare men flyttats av 
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okänd anledning.129 Troligtvis för att Sealand har nått sådan framgång att sidans skapare anser 

att det inte längre är fråga om ett projekt som söker starta ett nytt land, utan snarare ett som 

ännu inte nått diplomatiskt erkännande från resten av världen. Hade det gått lite sämre för 

Sealand hade kanske mikronationen fått vara kvar i den första kategorin. Och hade Sealand 

inte fått relativt mycket publicitet, eller varit i princip okänt, så hade enheten kanske fått nöja 

sig med en trea på The Mikronations Page seriositetsskala. Om Prins Roy från Sealand hade 

stannat hemma i Storbritannien och aldrig åkt ut till den gamla plattformen på riktigt, utan i 

stället lagt upp en hemsida som hävdade att plattformen var hans territorium, så hade Sealand 

med all säkerhet betraktats som ett modelland eller en modellstat både av Strauss, A Summit 

of Micronations och The Microfreedom Index. Frågan är också vilket av Strauss 

tillvägagångssätt som landet passar bäst in i? Är det traditionell suveränitet eller kanske 

rättsprocess? Prins Roy har ju faktiskt både processat i domstol och skjutit skarpt mot 

eventuella inkräktare och tagit krigsfångar. Hade han lyckats hålla sig helt anonym kanske till 

och med tillvägagångssättet Vonu varit den korrekta bedömningen.  

5.1.3 Särskiljande drag 

Det är uppenbarligen svårt att säga vilken uppdelning av fenomenet mikronationer som bäst 

förklarar och ger en förståelse för begreppet och variationerna inom det. Fenomenet är så rikt 

och omfattar så många olika typer av enhet eller projekt att det troligtvis är lättast att tala om 

särskiljande drag snarare än fasta kategorier. Jag vill dock förslå att det finns en faktor som 

känns som mer urskiljande än andra när man tittar på fenomenets variationer. Den faktorn 

skulle kunna beskrivas som en intention om att på ett allvarligt sätt vilja starta ett eget nytt 

land där man vill bo och leva och fungera som en suverän enhet. Antingen så agerar 

mikronationerna efter dessa linjer eller så gör de inte det. Denna intention skulle kunna 

användas för att skapa två stora kategorier inom fenomenet. Om man räknar in små riktiga 

stater i begreppet mikronationer som Andorra och Liechtenstein så är dessa enheter förståss 

de starkaste exemplen på en sådan önskan. Men även enheter som Pitcairn Islands, Sealand, 

Principality of Hutt River, Isle of Roses och många flera visar på en sådan intention. 

Konungarikena Elgaland–Vargaland och Götzborg med flera, agerar däremot inte på det här 

sättet. Ladonien gör det inte heller, trots att man kan säga att de har ockuperat en bit av 

naturreservatet Kullberg med sina statyer, och trots att de är involverade i kostsamma 

rättsprocesser med svenska staten. Skälet till att man inte kvalar in i den första gruppen är 

                                                 
129 The Microfreedom Index, New Country Projects 
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uppenbarligen att det är konstverken man vill ha där de står snarare än medborgarna, då 

medborgarna säger sig leva som nomader. 

 

De första projekten kallas av källorna namn som new country projects, självutnämnda stater 

eller icke erkända stater, och får i regel högre poäng på The Micronations Page 

seriositetsskala. Och den andra gruppen benämns genomgående av både Strauss, The 

Microfreedom Index och A Summit of Micronations som modelländer eller modellstater och 

får lägre poäng på seriositetsskalan.  

 

Inom båda dessa ”kategorier” hittar man förståss åter igen en oändlig flora av olika 

tillvägagångssätt och intentioner. I den första gruppen skiljer sig territorierna rimligtvis 

nämnvärt åt. Man kan agera för att skapa ett nytt eget land både på en söderhavsö, på en båt, 

en plattform till havs eller en bit åkermark. Man kan även gå till väga på olika sätt genom att 

köpa en bit land, ta en bit land, bygga en bit land, programmera en bit land och förvara eller 

gå in i en rättsprocess för sitt land. I den andra gruppen kan territorierna i princip vara de 

samma som i den första trots att intentionen varierar. Det kan handla om att skapa debatt, att 

umgås, att skapa konst, att ifrågasätta, eller vad som helst. Det kan till och med involvera 

rättsprocesser som i Ladoniens fall.  

5.1.4 Gemensamma nämnare  

Det finns trots allt ett par saker som är gemensamma för mikronationer som grupp. En sådan 

är det faktum att alla mikronationer antingen seriöst strävar efter att bli suveräna enheter, eller 

gentemot andra påstår att de är suveräna enheter. Som Bary Buzans teori om staten visar så är 

det just suveräniteten som är det kritiska kriteriet som skiljer stater från andra sociala enheter. 

Så att en rik flora av fenomen, som alla går ut och kallar sig, land, furstendömen, stater, 

konungadömen, republiker eller provinser, har detta ett och samma gemensamma drag är inte 

helt förvånande.  

 

En annan gemensam nämnare är att mikronationer över lag tycks vara ett västerländskt 

fenomen. Territorierna och intentionerna må variera men majoriteten av grundarna till 

projekten är i regel amerikaner, britter, européer och australiensare. Detta påstående är mer 

problematiskt än det att samtliga mikronationer strävar efter suveränitet i någon form. Detta 

gemensamma drag kan bero på flera saker. Dels kan det bero på att den stora källan till 

information som Internet är, är mer tillgängligt i västerländska demokratier än i andra delar av 



 

 
 

  45 
 
 

världen. Det kan också bero på det som Strauss tar upp när han beskriver hur man kan gå 

tillväga för att skapa ett eget land. Det vill säga hans rekommendationer att starta dessa 

projekt just i västerländska demokratier för att inte riskera att råka ut för någonting allvarligt. 

En tredje förklaring har att göra med sättet att se på själva begreppet mikronationer. Här kan 

man titta på The Microfreedom Index kategorier som helhet. Om man tittar på källans vidare 

begrepp ”microfreedom”, eller mikrofrihet så innehåller detta även enheter som kämpar för 

självbestämmande på mer komplicerade sätt än mikronationer. Man tar upp regeringar i exil, 

suveränitet för stammar och utbrytargrupper av olika slag. En sådan vidare begreppsdefinition 

som tar upp alla typer av suveränitetskonflikter skulle göra fenomenet mindre västerländskt 

präglat. 

5.2 Varför är mikronationer statsvetenskapligt intressant? 

5.2.1 Mikronationer och staternas historia 

Det är utan tvekan så att nationalstatsprojektet som tog sin början under 1800-talet har varit 

ett lyckat projekt. Trots globaliseringen och kapitalismens effekter på nationalstatens makt i 

statssamfundet är staterna fortfarande enheter att räkna med. Med undantag från 

omdebatterade gränser och landområden är staten en självklar enhet. Den är inte bara en 

självklar enhet i termer av makt på en världskarta, noggrant uppdelad och med tydliga gränser 

likt ett lapptäcke. Staten är även en självklar enhet i människors och institutioners inneboende 

identifikation. Olika politiska ideologier och forskningstraditioner har otaliga sätt att se på 

fenomenet. Ur vilket perspektiv man bör studera en stat, vad en stat är, och kanske framförallt 

vad en bra stat är. Men man återkommer i regel till staten som om den som enhet i sig hade en 

självklar existens. Icke desto mindre är staten ett nytt fenomen i mänsklighetens historia. Det 

var inte mer än ett par hundra år sedan som det såg annorlunda ut. Uppdelningen mellan 

områden var inte lika självklar. Olika uppfattningar om huruvida marken är möjlig att äga 

eller om den tillhör moder natur och människan blott har rätt att leva av den, har existerat 

parallellt. Nu för tiden är den senare uppfattningen i praktiken utdöd. Det finns i princip inga 

landområden kvar som inte tillhör någon. Och beroende på var man föds, så får man en 

tillhörighet, en plats på världskartan som blir en del av ens identitet. 

 

De tidiga exemplen på mikronationer, om man menar att fenomenet går så långt tillbaka som 

till piratsamhällena på 1500-talet, uppstod i en värld som ännu inte var så uppstrukturerad 

som den vi lever i nu. 1800-talets mikronationer startade av affärsmän och äventyrare, var 
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projekt som uppstod i en tid då nationalstaterna höll på att etableras. Och dagens 

mikronationer, med Internet som främsta hemvist uppstår i en värld där nationalstaten som 

enhet möter utmaningar i form av en ökad globalisering, mellan- och överstatliga organ samt 

transnationella företags makt. Uppenbarligen så har mikronationer eller mikronationella 

projekt av olika slag uppstått under olika tidsperioder och därmed i olika politiska klimat. 

Men eftersom åsikten finns att mikronationer i dess egentliga mening uppstod på 1800-talet så 

skulle man kunna dra slutsatsen att de har uppstått parallellt men nationalstatens födelse och 

etablering. Källorna indikerar också att projekten har ökat i antal i två omgångar, dels under 

60- och 70-talen och dels i och med Internets utveckling de senaste 10 åren. Det är svårt att 

dra generella slutsatser med säkerhet kring dessa indikationer. Men man skulle kunna tänka 

sig ett scenario där de första projekten under 1800-talet var mindre lyckade projekt att försöka 

etablera stater i en tid då statsbildning var högst aktuell. Man skulle också kunna tänka sig att 

fenomenet snarare var en del av kolonialiseringstanken men i mindre skala. Med samma 

fantasi kan man tänka sig att 60- och 70- talsprojekten var en missnöjesmanifestering mot 

nationalstatens etablering och att dagens projekt slår mynt på globaliseringens möjligheter och 

skapar stater som transnationella folkrörelser snarare än som mindre kommunitära enheter. 

Sådana extensiva slutsatser går inte att dra av en undersökning av den här omfattningen men 

tankarna visar på möjligheterna till framtida studier. 

5.2.2 Vad gör fenomenet med statsbegreppet?  

Vid första anblicken så verkar de mest etablerade mikronationerna som i mångt och mycket 

fungerar som egna länder, och där skaparna bor och lever i sina territorier, som de allra mest 

spännande fenomenen. Det är lockande att tänka sig hur man själv skulle kunna styra en 

mindre utopi där man själv titulerades som drottning, prins eller enväldig härskarinna. Man 

förvånas också över hur det är möjligt att starta upp ett sådant projekt och dessutom hålla det 

vid liv under en längre tid. Det är någonting drömlikt över det hela. 

 

På samma sätt som till exempel Sealand och Principality of Hutt River känns som projekt av 

det mer spännande slaget, med sina egna territorier och sina konflikter med myndigheter i 

England och Australien, så känns kanske projekt som digitala Götzborg och konstnärsduon 

Elgaland–Vargaland som lite mindre spännande. Och skillnaden mellan projekten handlar inte 

om hur väl man har lyckats med sina projekt, utan skillnaden ligger i ansatsen och projektets 

påverkan på medborgarnas vardag. Prins Roy av Sealand och Prins Leonard av Hutt river 

lever sina liv i en annan verklighet än andra människor. De har en identitet som de skapat 
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själva, en identitet som härskare i länder de har skapat själva. De är onekligen intressanta ur 

ett internationellt rättsligt perspektiv. De ger upphov till frågor kring suveränitet och 

internationella relationer. Vad innebär Versailles fördraget och Westfaliska fredens historiska 

arv i dag? Och vad krävs egentligen för att vara en egen stat? Bary Buzans teori om statens 

natur tar en egentligen inte så långt på vägen i funderingarna. Det är uppenbart att 

mikronationer ens av det mest etablerade slaget inte kvalificerar sig. De kvalificerar sig inte 

på grund av att de inte uppfyller kraven på att bli en så stor och stark enhet så att de kan klara 

sig i statssamfundet. Det vill säga överleva under en längre tid. För det är det som är den röda 

tråden genom Buzans teori. Å andra sidan så har flera av enheterna klarat sig relativt väl ändå. 

De åtnjuter inte fullständig suveränitet likt ”riktiga” stater, de får heller inte vara med i FN, 

men de existerar alltjämt och verkar inte leva under något direkt hot från kringliggande stater.  

 

Det konstnärsprojekt, likt Elgaland–Vargaland, tillför bilden är dock intressant ur ett annat 

perspektiv. Här handlar det inte om att viga hela sitt liv åt ett nytt land. Det handlar heller inte 

om att försöka komma undan lagar och regler i hemlandet. Elgaland–Vargaland gör faktiskt 

någonting som varken Sealand eller Hutt river lyckas med. Sealand hävdar med sin existens 

sin önskan om suveränitet och en önskan om att faktiskt bo och leva på en cementplattform 

mitt ute i havet. Och Prins Leonard protesterar mot australienska lagar genom att skapa ett 

eget land. Elgaland–Vargaland gör däremot någonting annat. Konstprojektet retar inte upp 

några myndigheter på något allvarligare sätt, och det erbjuder ingen utopisk hemvist för 

medborgarna. Det man gör i och med sin annektering av samtliga ingenmansland, 

internationellt vatten och mentala och perceptiva territorier, är att man kritiskt och politiskt 

ifrågasätter hela konceptet stat. Elgaland–Vargaland tar konstens sätt att ifrågasätta och 

utmana gällande normer och vänder upp och ned på statsbegreppet. Det lekfullare 

hobbyliknande projekt som till exempel Götzborg gör, medvetet eller inte, är också någonting 

liknande. Man skapar en stat utan fysiskt territorium eller ett territorium som man inte rent 

fysiskt vistas i. Sina aktiviteter förlägger man till en digital sfär och sin ”nationalitet” eller 

”identitet” likaså. I en tid då den enskilde individen är sin egen banktjänsteman på nätet, 

köper sina kläder på nätet, umgås, pratar och håller kontakten på nätet, erbjuder dessa 

mikronationer ett land och ett medborgarskap på nätet. Ovan nämnda utmaningar av 

statsbegreppet gör mikronationer till ett politiskt fenomen, och därmed statsvetenskapligt 

intressant.  
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5.2.3 Mikronationer-ett politiskt fenomen 

Att mikronationer är ett politiskt fenomen bör dock inte missuppfattas som att alla dessa 

projekt medvetet är politiska fenomen eller medvetet försöker ifrågasätta statsbegreppet. 

Samtliga mikronationer är ett politiskt fenomen genom att de existerar som grupp, men de 

individuella skälen till varför man ägnar sig åt det man gör kan vara av ett helt annat slag. Om 

man tar Strauss tillvägagångssätt ”skepp under bekvämlighetsflagg” till exempel så sticker 

Strauss inte under stol med att man lätt kan tjäna pengar på en mikronation av det här slaget. 

Mikronationen Glory har erbjudit sin skapare Danny en egen tv serie som troligtvis bringat 

honom både pengar och berömmelse. Att investera pengar och tid i att starta ett eget land så 

som Sealand ska nog inte heller misstolkas som bara ett sätt att ifrågasätta någonting. Det 

finns lättare sätt att skapa debatt på än att bo ensam med sin familj i ett betongtorn mitt i 

havet. Och Götzborgs hemsida antyder ingenting annat än att man har skapat mikronationen 

för att ha roligt och för att umgås. 

 

Samtidigt så kan man påstå att det hade funnits bättre ställen för Lars Vilks att uppföra statyer 

på, än i svenska naturreservat, om det endast är konst det handlar om. Och som Håkan Nilsson 

skriver i uppsatsen What is the state of Elgaland-Vargaland, så kan man undra varför man 

skickar brev till alla världens kända nationer och förklarar sitt konstprojekt som en suverän 

stat och kräver erkännande om det bara är konst man vill ägna sig åt? Och man kan fråga sig 

varför just temat stat har blivit ett populärt tema för de mikronationer som likt Götzborg 

använder sin nation som en hobby på Internet. 

5.2.4 Möjliga forskningsingångar  

Mikronationell statsbildning blir intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv när man talar 

om internationell rätt och internationella relationer eftersom vissa mikronationer strävar efter 

traditionell suveränitet. Mikronationell statsbildning blir dessutom intressant när vissa av 

projekten ifrågasätter hela konceptet med stater och hela världsordningen. Det gör fenomenet 

intressant att studera för en vetenskap vars studieobjekt är staten. Ingångarna skulle också 

kunna vara långt fler än just de som berör statsbildning och staternas existens ur ett 

makroperspektiv. Studier i hur mikronationer väljer eller inte väljer att behandla demokratiska 

processer skulle möjligtvis kunna bidra till forskningsfältet demokratiteori. Studier i hur 

maktfördelning sker i ett nytt land skapat av en eller flera entreprenörer likaså. Hur väljer man 

att utforma en konstitution om man får välja helt själv? Jämförande studier skulle kunna bidra 

till forskningen kring vilka faktorer som främjar vissa typer av statsskick. Vad är skälet till att 
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flera av grundarna kallar sig prinsar och furstar? Är det upplyst despoti som lockar eller bara 

despoti? Tänk bara att ha fått studera hur Pitcairn Islands utvecklades under sina år av 

isolering från omvärlden innan britterna upptäckte enheten på 1800-talet. Hur gick man till 

väga, hur maktfördelade man?  

 

Om man gick in och fallstuderade mikronationer skulle man kanske till och med hitta 

obeprövade tillvägagångssätt för hur man organiserar en stat. Det är svårt att säga hur detta 

skulle se ut, men man kan leka med tanken och tänka sig att man skulle upptäcka en 

mikronation byggd på feministisk teori, eller en anarkistisk mikronation helt utan 

konstituerade regler och lagar. Hur skulle det se ut, skulle det fungera? Man skulle också 

kunna ta sig in på sidospår och fråga sig vad som skulle hända om ett stort företag, med stora 

resurser av pengar och makt skulle utnämna sitt huvudkontor som en egen stat, och samtliga 

sina fabriker som ambassader och konsulat. Tänk om ett stort företag skulle göra så och vägra 

betala skatt i de erkända staterna. Ta ett företag som står för majoriteten av produktionen av 

krigsmateriell i ett land till exempel. Hur effektivt skulle ett embargo mot en sådan 

statsbildning bli? Vad skulle hända om en enhet som verkligen hade något att sätta emot 

staterna, i form av arbetsmöjligheter, investeringar och makt, skulle agera som mikronationer? 

Det sätter suveräniteten på sin spets, och suveräniteten i sig blir ett möjligt ämne att diskutera 

med hjälp av mikronationella exempel. 

 

Och när man har bestämt sig för att mikronationer är intressant att studera, då är 

möjligheterna oändliga. Var de första projekten under 1800-talet mindre lyckade projekt att 

försöka etablera stater i en tid då statsbildning var högst aktuell eller en del av 

kolonialiseringstanken i mindre skala? Är 60- och 70-talsprojeketen som konstnären Oliver 

Kochta föreslår baserade på en libertariansk ideologi med inslag av biologisk determinism, 

och är de en missnöjesmanifestering mot nationalstatens etablering? Är dagens projekt av två 

slag, de som ifrågasätter vad globaliseringen gör med nationalstatens makt, och de som 

ifrågasätter vad staten gör med de mindre enheternas makt? Främjar globaliseringen 

utvecklingen av nya semisuveräna enheter eller tvärt om? Och hur ser mikronationernas 

framtid ut, har några av dem chanser att bli erkända stater? Kommer man att år 3006 att kunna 

inneha medborgarskap i en erkänd digital nation? 
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