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TIDSKRIFT
Litteratur

Den franske filosofen Paul Virilio 
har sedan 1960-talet publicerat 
närmare trettio böcker, varav två 

– Försvinnandets estetik  (Korpen, 1996) 
och Krig och Film (Anthropos, 2006) – har 
släppts på svenska. Den senaste av Virilios 
verk – L’accident originel – publicerades 
2005, och den har nu översatts till engelska 
som The Original Accident (Polity Press, 
2007).  

Kan de som studerar krigsvetenskap ha 
nytta av att läsa modern filosofi? Filosofi 
kan vid första anblicken tyckas ha rela-
tivt lite att göra med krig på 2000-talet. 
Filosofen kan knappast ge svar på frågor 
som ”hur vinna krig” eller ”vad är krigets 
natur”, än mindre ge konkret hjälp i hur 
man blir en bättre officer. Emellertid så tror 

jag att det finns potential i filosofin som gör 
ämnet intressant för alla som försöker att 
förstå krig. En sådan potential är faktumet 
att filosofer ofta beskriver det ”otidsenliga” 
i vår vardag och därmed kan förnimma san-
ningar som pekar ut framtida trender.1 

Ett exempel på en filosof som skönjer 
framtidens spår i dagens krigföring är just 
Paul Virilio. Ett prov på detta är hur Virilio 
i mars 1993, bara en månad efter den första 
attacken mot World Trade Center i New 
York 1993 hävdade att: 

The attack on the World Trade Center ---  
ushers in a new era of terrorism having 
nothing in common with the repeated 
explosions that regularly rock Ireland or 
England. Indeed, the outstanding feature 
of the attack is that it was actually seri-

Paul Virilio: The Original Accident Polity Press, Cambridge 2007

av fil dr Dan Öberg

Kan filosofin förutsäga framtiden?

1  Ett exempel är G W Leibniz som på sextonhundratalet påstod att ”världen kan representeras binärt som 
ettor och nollor”, något som långt senare mycket riktigt verifierades genom datorns uppfinnande. Ett an-
nat exempel är Nietzsches aforismer som kritiserade latenta problem i demokrati, religion och modernitet 
innan nittonhundratalet – demokratins första stora århundrade – tagit sin början. Jag har även tidigare 
diskuterat vikten av att använda filosofi i krigsvetenskap. Se bland annat Öberg, Dan: ”Militärfilosofi och 
dess betydelse för studiet av krig och krigföring” i Brehmer, Berndt red: Den Krigsvetenskapliga Årsboken 
2006 FHS Stockholm, 2007.



89

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20073-2007

Litteratur ously intended to bring down the World 
Trade Center building; in other words, to 
bring about the death of tens of thousands 
of innocent people. In the manner of a 
massive aerial bombardment, this single 
bomb, made of several hundred kilos 
of explosives, placed in the building’s 
very foundations, could have caused the 
collapse of a tower four hundred meters 
high... So it is... a matter... of a strategic 
event confirming for us all the change of 
military regime of this fin de siècle... as 
the bombs of Hiroshima and Nagasaki, 
in their day, signaled a new era for war, 
the explosive van of New York illustrates 
the mutation of terrorism... /... The historic 
attack on the World Trade Centre marks its 
beginning. A veritable BIG BANG…2

Idag, 14 år senare, med attackerna den 11 
september 2001 i minnet, ter sig Virilios 
analys av händelseutvecklingen tämligen 
självklar. Även om Virilio naturligtvis inte 
förutspådde dessa attacker i någon egentlig 
mening, så erbjuder han redan 1993 en 
klar indikator på vilket håll utvecklingen 
skulle gå. 

Vem är då denne Paul Virilio? Virilio 
föddes i Paris 1932 och upplevde andra 
världskriget, både genom den tyska inva-
sionen 1940 och de allierade bombning-
arna därefter, något han ofta återkommer 
till i sina böcker. Virilio slogs även som 
fransk frivillig i inbördeskriget i Algeriet 
innan han studerade filosofi vid Sorbonne 

under den kända fenomenologen Maurice 
Merleau-Ponty. Vidare klassas Virilio av 
många som den sista av de stora franska 
”postmoderna” filosoferna och han klum-
pas ofta ihop med Jean-François Lyotard, 
Michael Foucault, Jacques Derrida och 
Jean Baudrillard. 

Emellertid så gör epitetet ”postmoder-
nism” inte Virilios texter rättvisa, eftersom 
han söker inspiration från en uppsjö av 
olika källor utanför filosofin, såsom fy-
sik (Albert Einstein), konst (Paul Klee), 
teologi (Bibeln, men även tänkare såsom 
Hildegard av Bingen) och framförallt krig. 
Virilio hämtar inspiration från en uppsjö av 
klassiska militära tänkare, såsom Clause-
witz, Sun Zi, Napoleon och Vauban, och 
han har publicerat böcker om bland annat 
Gulfkriget, Kosovokriget och terroristat-
tackerna i New York.3 

The Original Accident fokuserar dock 
främst på det Virilio kallar ”accidents”. 
Ordet ”accident” är mångtydigt och inte 
helt lätt att översätta till svenska. I filosofin 
används det som en del av det motsatspar 
– substans och accidens – som Aristoteles 
använde för att särskilja tingens vara. I 
den bemärkelsen betyder accidens snarast 
karaktär eller yttre sken (i motsats till sub-
stans som definierar ett tings natur). Virilio 
analyserar även den latinska betydelsen av 
motsatsordet: substare (”det som ligger 
dolt”) och accidens (”det som växer upp”) 
och länkar motsatsordet till skillnaden mel-

2  Virilio, Paul:“Delerious New York” published in Virilio, A Landscape of Events, MIT Press, Cambridge 
Mass, 2000 s 18,19. 

3  Virilio, Paul: War at the speed of light  Continuum, London 1991, Strategy of Deception Verso, London 
2000 och Ground Zero Verso, London 2002. 
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lan materia (substans) och själ (accidens) 
där vi kan förnimma hur olyckan och 
tillfälligheten blir teknologins själ.4 ”Ac-
cident” betyder således (minst) fem saker 
för Virilio: karaktär, händelse, själ, olycka 
och tillfällighet och förstås konventionellt 
som något som uppstår oväntat och skapar 
destruktiva resultat. Ett motsvarande ord 
på svenska torde vara svårt att finna. 

I samband med att hastigheten i samhället 
kontinuerligt ökar och teknologi masspro-
duceras blir även ”accidents” kraftfullare 
och mer spektakulära. Exempel som Virilio 
tar upp är Titanic, Hindenburg, Challenger 
och Tjernobyl.  Virilios främsta bidrag till 
”accidents” är att han belyser faktumet att 
med skapelse kommer förstörelse. Virilio 
citerar Hannah Arendts fras: ”progress and 
disaster are two sides of the same coin”,5 
i det att han hävdar att en olycka sällan 
är särskilt överraskande. Snarare är den 
en förutbestämd del av det objekt som 
skapats och det sätt på vilket det används: 
flygplanet skapar flygolyckan, tåget skapar 
tågolyckan och så vidare. 

I samband med sin analys av accidents 
så lägger Virilio fram nya teorier om krig 
vilket torde vara av intresse för krigsve-
tare i Sverige. Syftet med den resterande 
recensionen är att diskutera The Original 
Accident, främst från det som kan anses 

vara intressant för den som studerar krig. 
Jag har på annat håll beskrivit Virilios syn 
på perceptionen och hastighetens roll inom 
krigföring.6 Låt oss dock först gå igenom 
huvuddragen i Virilios syn på krigföring 
för att bättre sätta in The Original Accident, 
i sitt sammanhang. 

För Virilio följer krigföringen tre olika 
linjära tidsepoker: en taktisk, en strategisk 
och en logistisk. Den taktiska tidsepoken 
sträcker sig enligt Virilio från förhistorien 
fram till Napoleonkrigen. Under Napo-
leon förändras krigen, moderniseras, och 
växer i skala och komplexitet i och med 
industrialiseringen. Detta kallar Virilio 
för en strategisk tidsepok och anser att 
denna fas varar fram till slutet på andra 
världskriget. För Virilio är ett resultat av 
andra världskriget, det ”totala kriget”, en 
militarisering av ekonomi och vetenskap 
som inte tar slut, utan snarare tar sin början 
i och med atombomberna i Hiroshima och 
Nagasaki. 

Dessa händelser verkar som startskott till 
en logistisk tidsepok där det ”heta kriget” 
går över i ett halvsekel långt kallt krig. Den 
logistiska fasen kännetecknas bland annat 
av virtuella och reella hastighetsvektorer 
i form av satelliter och missilsystem vilka 
möjliggör omedelbar förstörelse på av-
stånd.7 Virilios förutsägelser om en ny typ 

4  Virilio, Paul: The Original Accident 2007 s 3, 8-10, 22, 39, 71.
5  Ibid s 15. 
6  Öberg, Dan: ”Paul Virilio: Philosophy and War” i Magnus Christiansson (red): Eight Essays in Contem-

porary War Studies, Military Academy Karlberg, Stockholm 2007. 
7  Virilio, The Original Accident 2007 s 13, 32 och War at the Speed of Light Continuum,  London 1991 s 6, 

92. 



91

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20073-2007

av terrorism bör förstås mot bakgrund av 
hur han placerar oss i denna logistiska fas 
– i vilket avstånden krympt genom mass-
kommunikation och det klassiska kriget på 
många sätt förändrats. 

I The Original Accident analyserar Viri-
lio främst distinktionen mellan det reella 
kriget (”substantial war”) och kriget som 
olyckshändelse eller tillfällighet (”acci-
dental war”). Det reella kriget är en term 
inlånad från Clausewitz, och för Virilio går 
det att förstå som klassisk krigföring, vil-
ket inleds med krigsförklaringar och som 
främst står mellan militära aktörer med mer 
eller mindre rationella politiska mål.8 

(Morgon)dagens accidental wars präglas 
istället av att skiljelinjen mellan olycks-
händelse och attack sakta suddas ut. Virilio 
hämtar exempel på olyckor från historien, 
såsom zeppelinaren Hindenburg vilken 
förolyckades i USA 1937, en händelse 
som kraftigt försämrade relationen mellan 
Tyskland och USA.9 Vad som fascinerar 
Virilio med olyckshändelser är dock hur 
teknisk utveckling skapar och kanske till 
och med förutsätter vissa typer av olyckor 
samt de dödliga konsekvenser dessa kan 
ha. Virilio analyserar en mängd sådana 
par-ord såsom flygplanet/flygkraschen, 
bilen/bilolyckan och kärnkraftverket/kärn-
kraftskatastrofen. 

Om det stämmer att massproduktionen 
av viss slags teknologi förutsätter vissa 

typer av olyckor så blir frågan för krigsve-
taren: vilka slags olyckor skapas av dagens 
militära teknologi? Två exempel kan näm-
nas här: den amerikanska nedskjutningen 
av ett iranskt passagerarplan 1988 och ett 
fynd av kärnstridsspetsar i en depå i Den-
ver efter det kalla krigets slut. 

Det första exemplet är när den ameri-
kanska kryssaren USS Vincennes (CG-49) 
1988 misstog en iransk Airbus A300 för 
en F-14 efter att identifierat planet med 
radar (dock ej visuellt) över iranskt ter-
ritorium och sköt ned den. Samtliga 290 
personer ombord på planet förolyckades 
och händelsen fick av förklarliga skäl stora 
symboliska konsekvenser. Den beskrevs 
intressant nog av dåvarande presidenten 
Ronald Reagan som en ”understandable 
accident” – det vill säga en förståelig 
olyckshändelse.10 Virilio skulle förmodli-
gen hålla med om detta men av helt andra 
anledningar. För Virilio är olyckshändelsen 
skapad i samma stund som det tekniska 
systemet och kommer därför ej som en 
överraskning. 

Frågan är vidare om vapensystemen, 
med korta responstider och begränsade 
möjligheter till exakt identifikation, även 
genererar den här typen av händelser. Ett 
andra exempel lyfts fram i The Original 
Accident. Nära flygplatsen i Denver hit-
tades enligt Virilio på 60-talet en hemlig 
depå med cirka 21000 missiler omgivna av 

8  Op cit fotnot 4 s 16-17. 
9  Ibid, s 21
10  http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/3/newsid_4678000/4678707.stm (besökt 2007-05-

11)



92

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2007 3-20073-2007

ett kluster av 76 gasbomber. Virilio menar 
att den samlade kapaciteten av arsenalen 
skulle, i och med en brand eller någon an-
nan olyckshändelse, ha räckt för att utplåna 
hela jordens befolkning. Virilio frågar 
sig slutligen om vi verkligen kan tala om 
olyckshändelse i dessa fall? Är det inte så 
att vi snarare bör kultivera vårt medvetande 
rörande vilka olyckor som hör samman 
med vilka vapensystem?11 För Virilio är 
kombinationen av olyckshändelser som 
en integrerad del av kriget i samband med 
teknologisk utveckling således explosiv, 
något som blir extra farligt i en allt mer 
”mediakänslig” värld. 

I och med denna mediakänslighet så 
flyttas tyngdpunkten (i militärteoretisk 
mening) i Virilios accidental wars från de 
klassiska krigens exempel – huvudstaden 
eller motståndarens arme, till den civila be-
folkningens rädsla. Att manövrera innebär 
således inte nödvändigtvis att styra sina 
trupper på det konventionella slagfältet 
utan att lyckas styra de emotionella flöden 
som en befolkning under attack utgör. 
Vi kan här spåra vissa likheter till flyg-
maktsteori i vilket den militära förmågan 
bryts genom bland annat attacker mot 
folkviljan.12 

Virilio kallar styrningen av emotionella 
flöden för ”ett annat slags blitzkrieg” och 

ser panik mot civilbefolkningen som dess 
främsta vapen. Ett exempel på hur emotio-
nella flöden utnyttjas och som lyfts fram i 
The Original Accident är terrorattentaten 
utförda av islamska fundamentalister den 
11 mars 2004 i Madrid i samband med de 
spanska inrikesvalen tre dagar senare.13  
Den 12 mars demonstrerade 12 miljoner 
människor i Spanien mot våldet i tron att 
det var ETA som stod bakom dådet. När 
det uppdagades att det var islamska funda-
mentalister som utfört dådet som resultat 
av den spanska medverkan i kriget i Irak, 
föll den spanska regeringen snabbt i valet 
därefter. Operationen som genomfördes 
av ett begränsat antal terrorister lyckades 
således slå mot den verkliga spanska 
tyngdpunkten, och Spanien drog sig ur 
kriget i Irak. 

Slutsatsen Virilio drar är att det viktiga 
militära manövrerandet i dagens krig inte 
nödvändigtvis sker på det konventionella 
slagfältet utan snarare på något vi skulle 
kunna förstå som det virtuella slagfältet. 
Ett problem med denna slutsats är dock 
att Virilio har en förkärlek för att avskriva 
det gamla till förmån för det nya. Det må 
vara att han har en poäng med vikten av 
hur emotionella flöden styrs för att skapa 
panik genom terrorism och media. Men 
det innebär ju inte för den skull att det 

11  Op cit, fotnot 4, s 22, 78-79).
12  Exempelvis Hugh Trenchard som förespråkade luftkrig för att slå mot folkviljan, se Meilinger, 

Philip:”Trenchard, Slessor, and Royal Air Force Doctrine before World War II” i Meilinger (red):The Paths 
of Heaven: The Evolution of Air Power Theory Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 
2002. Finns som pdf på följande länk: (http://aupress.maxwell.af.mil/Books/meil-Paths/Paths.pdf) s 41. 

13  Op cit, fotnot 4 s 60-61.
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konventionella slagfältet, eller vikten av 
militär manöverkrigföring, nödvändigtvis 
försvinner. 

Ett annat stort problem med The Origi-
nal Accident är avsaknaden av empirisk 
bevisföring. Tendentiösa påståenden om 
accidental wars bör backas upp på ett otvi-
velaktigt sätt för att få gehör. Virilio kopp-
lar samman fakta från allsköns håll på ett 
sätt som ofta är intressant och läsvärt men 
knappast ovedersägligt. Ett grundläggande 
exempel på detta problem är diskussionen 
som Virilio för om 21000 missiler i Denver. 
Virilio presenterar inga data som bevisar 
att det han skriver är sant utan refererar till 
en artikel från L’express från 1969. För det 
första förefaller siffran orimligt hög och för 
det andra undrar man som läsare var dessa 
uppgifter kommer ifrån och exakt vilken 
typ av missiler det gäller. 

Vidare går det att ifrågasätta hur all-
mängiltiga Virilios slutsatser verkligen är. 
I fallet Spanien går det kanske att, liksom 

Virilio gör, hävda att folkviljan angreps 
genom terror, något som i sin tur ledde 
till att spansk trupp drogs ur Irak. Andra 
exempel som kan anföras är de amerikan-
ska reträtterna ur Vietnam och Somalia. 
Tyvärr så fördjupar sig Virilio aldrig i de 
kausala mekanismerna mellan påverkan på 
folkvilja och förlust i krig, något som gör 
hans slutsatser något ihåliga. 

Detta till trots bör vi återknyta till dis-
kussionen som inledde denna recension. 
Argumentet jag framförde var att filosofen 
hjälper oss att förnimma de olika framtida 
riktningar som finns implicita i nuet. Virilio 
har redan kvalificerat sig som en viktig 
filosof, men det återstår att se om hans för-
utsägelser rörande accidents är intressanta 
eller ej. Min åsikt är att oavsett om svaret 
är ja eller nej på detta så bör frågan tas på 
allvar inom krigsvetenskapen. Ett första 
steg mot att göra detta är att kritiskt läsa 
och förstå detta hans senaste verk. 


