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Abstract 

In this paper I try to inquire into what I find to be similarities between the field of Critical War 

Studies and the thought of Suzuki Daisetz Taitaro. These two would seem to be near opposites, 

the former is an academic field of research, the latter a Zen Buddhist thinker. Yet while 

separated by time, location, and genealogy, they connect in the similarity of the phenomena 

they research. 

Through a hermeneutic study of Suzukis thought during the Japanese Empire and contrasting 

and comparing it to the thought of several social scientists of Critical War Studies, I find an 

increasing similarity between the Baudrillardian and Suzukian conception of war and fighting 

as a loss of the subject. From this I posit that even in completely different contexts, the study 

of the same phenomena may produce very similar theories – something that may impact the 

how we think of faith versus science. 

Keywords: Astrid Nordin, Critical War Studies, Dan Öberg, krig, Shane Brighton, Suzuki 

Daisetz Taitaro, Tarak Barkawi, zenbuddism 
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1.0 Introduktion 

1.1 Inledning 

Suzuki Deisetz Teitaro har jag ofta hört nämnas som en inflytelserik zenbuddist, jag fann det 

därför väldigt intressant när jag upptäckte att detta var en person som anklagats för att a stöttat 

den japanska militarismen. Vad som dock fångade mitt intresse ännu mer var när jag började 

läsa hans skrifter, framförallt Zen and Japanese Culture. I de avsnitt där han diskuterar zen och 

fäktkonst så upplevde jag en känsla av deja vu – detta hade jag läst tidigare. Men vart? 

Svaret fann jag i ett ämne som kändes långt borta från buddismen, i det unga fältet kallat kritiska 

krigsstudier. Jag förundrades över detta, varför var en buddistisk tänkare så nära i sina 

funderingar som akademiker i Sverige och Wales. De senare läste Michel Foucault och Jean 

Baudrillard, inte buddistiska skrifter, men ändå tycktes de för mig så nära. 

Jag bestämde mig för att detta var något som jag måste undersöka närmare – inte hur kunde 

dessa tänkare vara så nära varande, utan vad betydde detta? Vad kunde man lära sig från detta? 

Detta är alltså en studie i relationen mellan konceptet ”zen” (inte zenbuddismen som sådan) och 

krig och hur Suzuki talar om dessa. Samt ett försök att förstå Suzukis tankar genom kritiska 

krigsstudier och vad detta kan betyda för religionsvetenskap. 

1.2 Syfte 

Syftet med min denna uppsats är att undersöka Suzuki Daisetz Teitaros tankar om zen, specifikt 

hur zen presenteras i samband med krig. Suzuki kontextualiserar vid flera tillfällen sina tankar 

om zen genom att referera samurajers handlingar. Jag vill därför undersöka om Suzukis tankar 

kring krig och zen kan jämföras med ämnet kritiska krigsstudier. Kritiska krigsstudier är det 

kritiska studiet av krig. Vad är krig? Vad händer i krig? Hur påverkar krig oss? 

1.3 Frågeställning 

Vilka likheter och skillnader ser vi i Suzukis tankar kring zen och fäktkonst gentemot hur 

kritiska krigsstudier söker förstå krig? Kan vi här finna en likhet i Suzukis förståelse av zen och 

Nordin & Öbergs koncept ”försvinnande”, och om så – värderar de detta olika, och varför? 

1.4 Teori och Metod 

Framförallt kommer jag arbeta med innehållsanalys i denna uppsats. För att definiera och 

förklara denna metod tar jag hjälp av The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion. Denna använder sig av Klaus Krippendorffs definition av innehållsanalys 
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som “’research technique for making replicable and valid interferences from texts (or other 

meaningful matter) to the contexts of their use’” (Krippendorff 2011, s 110). Innehållsanalys är 

alltså ett studieverktyg för att kunna producera intersubjektivt prövbara tolkningar av text, och 

kontextualisera dem. Min analys och tolkning av text ska alltså inte vara godtycklig, utan kunna 

reproduceras av andra. Jag ska också akta mig för att läsa in min egen kontext i texten, utan 

tolka den i författarens. Innehållsanalys är framförallt bra för att studera mönster i text - ser vi 

återkommande formuleringar och teman? Genom att studera innehållet har vi möjlighet att tolka 

det. 

Problemet är att innehållsanalys är av sin natur en subjektiv studiemetod; även om det är möjligt 

att påvisa objektiva fenomen i texten (användning av ord, upprepningar, referenser) faller det 

på analytikern, som subjektivt måste tolka detta. Analysprocessen är alltså färgad av tolkaren. 

Uppmaningen till intersubjektivitet och att läsa in min egen kontext är alltså alltid något som 

själva metoden i sig själv aldrig kan fullt uppfylla – det finns sällan i slutändan en klart ’korrekt’ 

tolkning. Vad som krävs är alltså en tolkning som visar övertygande prov på en förståelse och 

koppling till texten. 

Jag kommer som sagt fokusera på att se likheter och skillnader i hur Suzuki respektive kritiska 

krigsstudier ser på krig. Först och främst kommer jag behöva studera bådas vokabulär1: vilken 

vokabulär finns i Suzukis buddhistiska kontext till skillnad från de vokabulär som finns hos 

kritiska krigsstudier? Jag studerar också hur detta vokabulär används. Även om vi inte ser 

samma ord användas är det mycket möjligt att vi ser liknande beskrivningar av fenomen, vilket 

kan tolkas som att de försöker beskriva samma fenomen.  

Jag kommer även noggrant studera vilka ord och handlingar som Suzuki värderar eftersom hans 

texter är till stor del didaktiska. Vilka beteenden eller attityder framställer han som positiva? 

Vad säger detta om hans förståelse av olika fenomen? Genom en sådan analys kan vi se vad 

som formuleras som de centrala kategorierna och motsättningarna i krig: definieras det av en 

fysisk handling (att slåss) eller är det snarare så att Suzuki talar om krig som en existentiell 

process? 

Min metod kommer också vara hermeneutisk. Hermeneutik beskrivs i The Routledge Handbook 

of Research Methods in the Study of Religion som “both a method and philosophy of 

interpretation” (Krippendorff  2011, s 276). Hermeneutik är alltså själva tolkandets metodologi. 

Anledningen till att jag känner ett behov av att nämna och beskriva hermeneutiken är inte så 

                                                 
1 Med insikten om att jag läser översättningar av Suzukis arbeten 
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mycket ett aktivt val av metod. Snarare är det så att jag nödvändigtvis kommer använda mig av 

metoden av den enkla anledningen att jag tolkar Suzuki och andras verk. 

Det finns flera hermeneutiska metoder av tolkning, men de försöker alla hantera och beskriva 

den relation som finns mellan textstycke och texten som helhet, samt dess historiska kontext. 

Den hermeneutiska metoden kan beskrivas som en cirkel, eller spiral, bestående av två moment: 

förståelse och förklaring. Vi har en förståelse av texten som under studien blir till en förklaring 

som resulterar i ökad förståelse osv. Den hermeneutiska metoden ser alltså tolkning som en 

ständig process utan slut, men som ändå ger oss ökad förståelse efter varje moment av förklaring 

- även om dessa två moment alltid samexisterar. Vi kan inte förstå utan att söka förklara, och 

vi kan inte förklara utan en förståelse (Vikström 2005, 26 – 28). 

Den hermeneutiska metodens problem som en ’subjektiv vetenskap’ har jag till stor del 

diskuterats angående innehållsanalys, men jag anser det värt att förklara hur konkret den 

hermeneutiska metoden kommer se ut i mitt arbete. Efter en genomgående läsning av urvalet 

från Suzuki kommer jag fokusera på hans beskrivningar av zen kopplat till fäktkonst och krig. 

Jag kommer jämföra dessa delar från flera verk och hur han beskriver zen vid andra tillfällen. 

När jag gjort detta kommer jag söka kontextualisera denna beskrivning i hans samtid med hjälp 

av Brian D. Victorias Zen at War och Kawanami Hirokis Japanese Nationalism and the 

Universal Dharma. Från denna förståelse kan jag återvända till Suzukis texter och då få en 

bättre förståelse om hur han talar om zen och krig. 

1.5 Avgränsning och Material 

Jag har valt att avgränsa mig till texter skrivna av Suzuki före Japans kapitulation i andra 

världskriget 1945. Denna avgränsning är medveten. Jag har varit intresserad av att förstå 

Suzukis tankar om krig i en period då Japan var en militär stormakt inblandade i konflikter i 

Ostasien. Det är nämligen texter skrivna under just denna period som har kritiserats av 

exempelvis Brian D. Victoria för att ha tjänat som apologi för militariseringen av det japanska 

samhället under tidiga Showaperioden (1926–1989). Böckerna från DT Suzuki som jag använt 

mig av är (engelsk titel och ursprungligt tryckår): Introduction to Zen Buddhism (1934), samt 

Essays in Zen Buddhism Series 3 (1934), och Zen and Japanese Culture (1938). Introduction 

och Essays har tjänat som användbara kontextualiseringar av Suzukis tankar - hur talar han om 

saker bortom krig och zen? Men det är framförallt Zen and Japanese Culture som jag har funnit 

användbar. Där dedicerar Suzuki tre hela kapitel till Samurajer, fäktkonst och dess relation till 

zenbuddhism. 
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För att kontextualisera, förstå och analysera Suzukis verk har jag använt mig av Brian Daizen 

Victorias Zen at War, som studerar relationen mellan zenbuddhism och japansk militarism. 

Victoria är själv zenbuddist, vilket ger ett intressant perspektiv på hans historieskrivning. Jag 

har även använt mig av Kawanami Hirokis studie av buddhismens relation till nationalismen 

och den japanska staten: Japanese Nationalism and the Universal Dharma [författarens kursiv], 

funnen i antologin Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia2, samt Sato Kemmyō 

Tairas D.T. Suzuki and the Question of War publicerad i The Eastern Buddhist Vol 39 Nummer 

1, som kritiserar Victorias tes. 

I mitt urval av kritiska krigsstudier har jag koncentrerat mig på texter som jag finner bäst 

introducerar de dominerande teorier som finns inom ämnet. Dessa är Tarak Barkawi och Shane 

Brightons Powers of War: Fighting, Knowledge, and Critique samt Brightons War/Truth: 

Foucault, Heraclitus and the hoplite Homer. De tillhör vad jag kallar den Clauzewtiz-

Foucaultska grenen av kritiska krigsstudier och är ytterst användbara för att förstå vad kritiska 

krigsstudier studerar. Det är även dessa texter som Astrid H. M. Nordin och Dan Öbergs 

Targeting the Ontology of War: From Clausewitz to Baudrillard, kritiserar och diskuterar. 

Nordin & Öberg står för vad jag skulle beskriva som det Baudrillardiska perspektivet, ett 

perspektiv som är extra intressant om man vill studera likheter i Suzuki och kritiska krigsstudier. 

1.6 Tidigare Forskning 

För att förstå Suzukis filosofi så bygger jag framförallt på de teorier byggda av Nordin & Öberg, 

som baserar sig på Jean Baudrillards filosofi om subjektets och verklighetens plats i vår samtid. 

Samt på Barkawi & Brighton som grundar sig i idéhistoriken Michel Foucaults teorier om 

relationen mellan makt och kunskap.   

Våldets och krigets plats i historien är ett outtömligt fält. Vad som måste poängteras här är att 

detta inte är en studie i våld i sig själv (som exempelvis den slovenske filosofen Slavoj Zizeks 

Violence), utan hur Suzuki filosoferar över det i en specifik kontext. Min forskning skiljer sig 

därför även från Brian Daizen Victorias arbete kring Suzuki, vilket är framförallt ett försök att 

utröna Suzukis relation till den japanska militärismen. 

I vår slutanalys kommer jag diskutera hur Suzukis filosofi kunde kommit att ha använts rent 

praktiskt. Detta är framförallt en diskussion om samhällets förmåga till att standardisera och 

eliminera olikheter i sig själv. Forskning på detta område är enormt, och har varit av stort 

                                                 
2 Redigerad av Ian Harris 
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intresse för giganter som Theodor W. Adorno och Max Horkheimer i deras Upplysningens 

Dialektik, eller Michel Foucault i sin Brott och Straff, och flera andra som exempelvis Louis 

Althusser, tidigare nämna Slavoj Zizek, eller Alain Badiou. Vi skulle kunna göra listan hur lång 

som helst. Vad dessa tänkare har gemensamt är att deras intresse för hur individen domineras 

av samhället, hur vi kommer att internalisera dess värderingar och bli en del av det. 

2.0 Suzukis kontext 

Suzuki Daisetsu Teitarō är en betydelsefull person i modern zenbuddistisk historia. Han föddes 

1870, i Kanazawa, och dog 1966. Under sin livstid resta han flera gånger till USA och flera av 

hans verk har översatts till engelska. 

Suzuki levde alltså under större delen av sitt liv i det japanska imperiet som existerade under 

Mejiperioden (1868–1912), Taishoperioden (1912–1926) och tidiga Showaperioden (1926–

1989). Etablerandet av detta imperium hade resulterat i stora förändringar för den japanska 

buddhismen. Från att ha haft starkt stöd av det tidigare existerande Tokugawa Shogunatet 

(1600–1868) fann sig buddismen plötsligt sig ersatt av den nya statsshinton. Under parollen 

saisei itchi ”riter och stat är detsamma” reformerades den tidigare relationen mellan jinja, 

helgedomarna dedikerade till kami, och den nya moderna japanska staten: helgedomar fick nya 

namn, riter standardiserades, lokala traditioner försvann. Att delta i statsshintons riter och 

trosföreställningar var nu ett krav för att vara en del i den japanska föreställda gemenskapen. 

Företrädare för reformen argumenterade att denna shinto inte var en religion, utan istället endast 

ett sätt att visa respekt för den japanska nationen (Breen & Teeuwen 2010, s 7–12). När de 

buddistiska munkarna hänvisar till kejsarens helighet är detta alltså inget som gick emot hur 

buddismen praktiserades i dåvarande Japan.  

1860-talets Mejirestoration resulterade i att tempel plundrades och mark konfiskerades i 

processen av att etablera den nya statsshinton, men denna kris resulterade inte i att buddhismen 

kom att förkasta eller dra sig undan från statsapparaten. Enligt Kawanami Hiroko snare stärktes 

stödet som ett försök att försvara buddismens position. Kawanami refererar till Murakami 

Shigeyoshi som hävdar att buddhismen närmast försökte ignorera feodalismens kollaps. Enligt 

Kawanami var det oförmågan hos japanska buddistiska organisationernas att bryta med den 

japanska staten som gjorde att de kom att bli ett instrument för japansk militarism under första 

hälften av 1900-talet (Kawanami 1999, s 106, 119). 

I Zen at War målar Brian Daizen Victoria upp bilden av en zenbuddism som var, inte bara 

handlingsförlamade observatörer, utan även aktiva medlöpare till Japans expansion och krig i 
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Ostasien,3 och Suzuki nämns flera gånger vid namn. Zenbuddhistiska munkar legitimerade sitt 

stöd till japansk militär expansion som ett nödvändigt ont för att säkra fred i Ostasien. Munkarna 

ansåg att Japan hade ett ansvar för Ostasien och dess människors välbefinnande, och att landet 

därför tvingades in i krig av humanitära skäl. Man beskrev det som ”killing one in order that 

many may live” och ansåg att det var buddisters plikt att stödja den japanska nationen i detta 

projekt. Detta är ett återkommande tema som vi kommer se när vi studerar Suzukis texter om 

zen och fäktkonst: det etiska argumentet är att den som mot sin vilja tvingad blir i krig inte kan 

ställas som ansvarig för de tragedier som krig innebär. 

Ett annat argument, som följer tidigare logik, var att Japan inte bara hade ett ansvar att etablera 

fred i Ostasien, utan även att etablera en helt ny ordning. Japans roll var att ersätta den 

västerländska civilisationen, att vända världen från dess ”falska väg” till den sanna. (Victoria 

2006, s 86–87). 

Dessa argument liknar till stor del samtida argument utanför de buddhistiska cirklarna. Dessa 

argument var baserade i sekulära, historiska, eller (pseudo-)vetenskapliga diskurser, men målar 

också upp bilden av Japan som ansvarig för Asien, som upplyst gentemot sina grannar. Exempel 

på studier i denna självbild, som den relaterade till de japanska kolonierna (i båda fallen Korea), 

är Todd A. Henrys analys tidiga japanska turisters bild av Korea, Sanitizing Empire, samt Mark 

E. Carpios Japanese Assimilation Policies in Colonial Korea, 1910–1945. I båda fallen 

presenteras den dåvarande japanska förståelsen av Korea som ett land oförmöget att ta hand om 

sig självt. Det koreanska folket behövde japansk intervention ansåg man.  

Vad vi däremot ska nämna är existensen av buddister som inte godtog dessa narrativ, som 

motsatte sig militarismen. Victoria dedicerar ett kapitel åt dessa grupper, och de nämns även av 

Kawanami. exempelvis Shinko Bukkyo Seinen Domei som noterbart såg sin opposition 

militarismen som sammankopplad med en kritik av kapitalism (men, som Kawanami noterar, 

aldrig motsatte sig Kejsaren) (Kawanami 1999, s 110). Denna rörelse kom att anklagas för 

associationer med kommunism, hundratals medlemmar arresterads och ledande figurer 

anklagades för förräderi och fängslades (Victoria 2006, 66–73) Det är viktigt att vi nämner 

existensen av dessa grupper – ty dessa är en viktig kritik mot återkommande ursäkter om att 

samarbete med militarismen var något som alla involverade sig i. En ursäkt som förekommer 

hos exempelvis Suzuki själv. 

                                                 
3 Här skulle mina personliga rekommendationer vara Japan’s Total Empire (1998) av Louise Young, samt 

Absolute Erotic, Absolute Grotesque (2010) av Mark Driscoll. 
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Suzuki, i texter skriva efter andra världskriget (citerade av Victoria), hävdar att zenbuddismen 

kände sig tvingad att samarbeta och blidka nationalismen i ett försök att pacificera den japanska 

staten. Suzuki anser att buddismen i detta glömde sina universella förpliktelser. För Suzuki 

resulterar detta i en intressant slutsats, hans försvarar fortfarande de zenbuddister som 

samarbetade och förfäktade nationalism som upplysta – men han hävdar att detta inte längre är 

gott nog. Suzuki menar att upplysning inte ger en kunskap om politik och statsskick, att 

munkarnas buddistiska upplysning inte gav dem insikt i hur den japanska nationalismen 

påverkade andra.4 Suzuki verkar alltså erkänna ett ansvar för stödet till militarismen, men inte 

ett personligt ansvar, för Suzuki var felet med zenbuddhismen som helhet (Victoria 2006, s 

147–149) 

Men Suzukis försvar kan kritiseras, först och främst genom at referera till de zenbuddhister som 

faktiskt satte sig emot militariseringen, för det andra var hans stöd till militariseringen aktivt. 

Suzuki skrev tillsammans med en samling officerare antologin Bushido no Shinzui, Bushidons 

Essens, en bok som innehöll flera viktiga militära eder och koder (bland annat en skriven av 

dåvarande arméministern Tojo Hideki). Suzuki var alltså inte passiv till militariseringen, utan 

hans handlingar kan här starkt tolkas som aktivt stöd till att legitimera militarismen inom 

buddhismen (Victoria 2006, s 110–111). 

Victorias bild av Suzuki har såklart inte stått oemotsagd, i The Eastern Buddhist 39/1 kritiserar 

Sato Kemmyō Taira Victorias beskrivning av Suzuki. Sato erkänner att zenbuddhismens 

associationer och stöd till japansk militarism, men anser att Suzuki inte kan placeras i detta fack. 

Sato anser att Suzuki aldrig explicit gav något stöd till militariseringen och vid tillfällen 

kritiserade den meningslösa förlusten av liv i krig. Angående Suzukis fascination av fäktkonst 

och zen försvarar Sato den som rent spirituell (Sato 2008, s 61–120). 

Det finns alltså flera åsikter om Suzukis egna position till den japanska militarismen. I den 

slutliga analysen i denna uppsats som kommer denna fråga åter bli aktuell, när vi diskuterar hur 

Suzuki zenbuddhism kan kontextualiseras inom kritiska krigsstudier – när vi frågar oss om det 

kan finnas explicita syften i Suzukis teori. Men I slutändan har denna uppsats inte rum för att 

ge plats åt den diskussion som denna fråga kräver, och ännu mer relevant: inte intresset. Denna 

studies syfte är att se likheter och skillnader mellan Suzukis tankar och samtida kritiska 

krigsstudier – inte ställa Suzuki inför en domstol. Vi kommer alltså definitivt försöka 

                                                 
4 Detta är en intressant passage eftersom det ord som Suzuki specifikt nämner som saknad är ”intelectuality”, 

intressant eftersom Suzuki (som vi kommer se i nästa kapitel) ansåg intellektualism som oväsentligt eller till och 

med inkompatibelt med zenbuddismens ideal. 
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kontextualisera hur Suzukis zenbuddhism kom att användas av den japanska militaristiska 

ideologin, men vi kommer inte söka fastställa om detta var vad Suzuki ville. 

3.0 Suzuki och Svärdets Zen 

Bushido is realized in the presence of death. This means choosing death whenever 

there is a choice between life and death. There is no other reasoning. 

― Tsunetomo Yamamoto 

Jag har stött på vissa återkommande svårigheter när jag läst Suzuki, som jag innan jag påbörjar 

min förklaring av honom måste nämna. Det första problemet är att förstå vad själva zen är. 

Detta är inte ett ord som är i sig självt uppenbart och stora delar av An Introduction to Zen 

Buddhism handlar om att försöka förklara det. Samtidigt är dessa beskrivningar ofta kryptiska. 

Deras syfte är inte att metodiskt förklara – utan att leda till insikt, ett koncept som är svårt att 

förhålla sig till om man själv inte är buddhist. Hur kan man inse något som man saknar relation 

till? Till stor del oroar jag mig för att alla försök till att utröna konceptet zen enbart skulle falla 

tillbaka till min egen akademiska och filosofiska kontext, skild på många sätt från Suzukis. Mitt 

hermeneutiska arbete har alltså till stor del handlat om att söka förstå just ordet ”zen” genom 

hur det kontextualiseras, hur det refereras. 

Ett annat problem, eller snarare en insikt, är Suzukis tolkning av vad zenbuddhism är. För 

Suzuki är zen inget som fanns från början i buddhismen. Suzuki har inget problem med att se 

zen som något som uppstod i Kina, som ett resultat av speciella kulturella omständigheter skilda 

från den indiska halvön (Suzuki 1934, s 303). Jag är inte säker om det är denna åsikt som gör 

att Suzuki ger sina mest intressanta kommentarer kring zen och fäktkonst just när han diskuterar 

zen i den japanska kulturen. Eller om i det är så att i dessa kapitel kontextualiseras konceptet 

zen tillräckligt för att jag ska kunna tolka det. I vilket fall är det i dessa kapitel han kommer in 

på svärdets zen. 

Zenbuddhismen förklaras enligt Suzuki som en av de tre varianterna av buddhistisk kunskap: 

praktisk5, intellektuell, och intuitivt, där det sistnämnda är zen. Men vad exakt betyder intuitivt? 

För att förstå detta måste vi titta närmare på några citat som jag finner talande: ”[Zen] 

straightway awakens the highest spiritual power which may be called intutition, and by this 

                                                 
5 Vi ska här förklara skillnaden mellan praktisk buddhism och den ’praktik’ som tar sig utryck i zen. När Suzuki 

nämner praktisk buddhism som talar han om hur vi kommer närmare Buddha genom sutra och ikonografi. Zens 

praktik är däremot handlande för att nå en viss form av medvetande: zen. (Suzuki 1934, s 301) 

https://www.goodreads.com/author/show/79642.Tsunetomo_Yamamoto
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enlightenment is attained.”(Suzuki 1934, 300-301)  eller senare i kapitlet: ”The inwardness of 

Zen implies the directness of its appeal to the human spirit” (Suzuki 1934, 304). 

Suzuki är alltså noggrann med att poängtera att man inte kan förstå zen intellektuellt. 6  Suzuki 

noterar flera gånger att zen istället är något bortom det logiska och rationella. Zen beskrivs 

ständigt som något spontant. Jag anser att det är talande att kapitlet ”Practical Zen” i 

Introduction to Zen Buddhism påbörjas med ”So far Zen has been discussed from the 

intellectual point of view, in order to see that it is impossible to comprehend Zen through this 

channel”. Hur vi ska förstå Zen summeras istället:  

[Zen] is primarily and ultimately a discipline and an experience, which is dependent 

on no explanation; for an explanation wastes time and energy and is never to the 

point; all that you get out of it is a misunderstanding and twisted view of the thing. 

(Suzuki 1934, s 71) 

Liknande formuleringar återkommer i andra verk, bland annat i tredje serien av hans essäer:  

Facts of experience are valued in Zen more than representation, symbols, and 

concepts, that is to say, substance is everything in Zen and form nothing. Therefore, 

Zen is radical empiricism. (Suzuki 1934, s 305) 

Zen är alltså något som bör förstås genom empiriska upplevelser, som kapitlet refererar till: 

‘praktik’. Förståelse för zen likställs alltså med själva upplevelsen av att nå det. Vi ska alltså 

här vara helt klara med vart denna uppsats leder någonstans. Jag kommer endast kunna tala om 

zen i den form den presenteras av Suzuki (och de han citerar) själv.  Jag kommer inte i denna 

uppsats ha tillgång till någon slutgiltig definition av ordet (något som är långt bortom denna 

uppsats möjliga mål) utan snarare en definition eller formulering som man kan arbeta med.  

Vad vi dock kan se genom en sådan studie är just detta mönster av spontanitet, icke-reflektion, 

och uppmaningen till handling. Exempelvis använder sig Suzuki i kapitlet Zen and the Samurai 

av historien om en konversation mellan shogun Hojo Tokimune (1251–1284) och zenmästaren 

Bukko Kokushi (1226–1286). Shogunatet stod inför en kommande invasion av mongolerna, 

Bukko frågar då Tokimune om hur han tänkt bemötte fienden – varpå Tokimune endast 

svarar ”Katsu!”. Katsu är egentligen ett ord som inte betyder något, det används inom zen och 

japansk kampsport som ett skrik för skrikets skull, men detta är själva poängen – Tokimune har 

inga tankar alls, ingen fruktan och oro för fienden (Suzuki 1973, s 66). 

                                                 
6 ” In Zen there is no place for time-wasting philosophical discussion.” (Suzuki 1934, s 78) 
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Innan jag går djupare i svärdets zen anser jag det bra att kontextualisera varför Suzuki finner 

det värdefullt att tala om svärdets zen, och när? Svärdets zen är inte något som dominerar 

Suzukis samlade textverk, men det är definitivt ett tema som återkommer så fort Suzuki börjar 

diskutera zen och japansk kultur. Suzuki anser zen som intimt förknippad med krigarklassen, 

och som intimt förknippad med japansk kultur (Suzuki 1973, s 62). Det är alltså inte så att 

Suzuki känner sig tvingad att diskutera fäktkonst var och än han diskuterar zen, men det är 

fortfarande ett ämne som han dedikerat tre kapitel till i Zen and Japanese Culture. Inte heller 

ska vi se hans intresse för fäktkonst som en kuriositet. Suzuki är tydlig med att han ser strid på 

liv och död som en utmärkt form för att förstå zen. Han betonar att en krigare måste gå bortom 

liv och död, göra sig av med dessa koncept och dess ”dualism”, för att kunna bemästra sin konst 

(”Not neutrality, not indifference, but transcendence”). En krigare som ständigt oroar sig för 

döden kommer snart finna den, varnar Suzuki. Suzuki beskriver hur sinnet når sin fulla kapacitet 

i strid på liv och död. Krigaren kan inte ta någon paus i sitt fokus – ty då dör han. Även om 

dessa krigare inte själva kunnat ana det, hävdar Suzuki att de säkerligen kunnat nå det 

sinnestillstånd av tomhet som kallas sunyata (Suzuki 1973, s 139–141)7 

För att summera: För Suzuki är svärdets zen ett utmärkt exempel på zen i praktik. Det är även 

så att han ser zen som starkt sammanflätat med krigarklassen. Vi kan inte förminska Suzuki till 

endast svärdets zen, men implicit blir det en viktig del av Suzukis teori som vi med all rätt kan 

gräva djupare i. 

3.1 Mushin no Shin: Det Orörliga och Orörda 

En återkommande trend inom Suzukis förståelse av zen som rörelse (men även avsaknad av 

rörelse som vi senare kommer till), betoningen på att inte stanna utan vara i ett ständigt stadie 

av handlande. Dessa tankar härleder han från Buddhismens själva kärna – alltings förgänglighet. 

I sin förklaring av zen och fäktkonst beskriver Suzuki, med ständig anknytning till zen-mästaren 

Takuan (1573–1645). Takuan var en inflytelserik zenbuddistisk munk, och Brian Victoria ser 

honom som viktig för mötet mellan zenbuddism och samurajerna (Victoria 2006, s 216–217), 

och är tydligt den största inspirationen för Suzukis tankar om zen och fäktkonst.  Takuan har 

                                                 
7 Suzukis relation till döden är i sig ett väldigt intressant ämne. Vi ska inte exotifiera Suzuki som en dödsdyrkare, 

men detta är viktigt nog att jag helst skulle velat haft det i texten (men har inte funnit någon plats att klämma in 

det). Suzuki beskriver i sidorna 83-84 i Zen and Japanese Culture tre samurajers harakiri (rituellt självmord 

genom att skära upp buken) när slottet de försvarar håller på att falla. I detta fall väljer båda sönerna att inte lyda 

sin faders ord att leva vidare, utan följer honom in i döden. Suzukis kommentar på detta är högst intressant, för 

att han applåderar inte något spirituellt i detta, snarare är det tvärtom – deras handlande utan någon eftertanke, 

detta ”was indeed the kind of spirit Zen cultivated among its warriors followers.” Han avslutar sitt textstycke 

med ”Zen is indeed the religion of the samurai warrior.” (Suzuki, 1974), 
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konceptionen av sinnet som moshin, översatt som ”delusive mind”. Moshin är sinnet som 

ständigt reflekterar över sig själv, som är ständigt ”stoppat” i sitt instinktiva flöde genom sin 

reflektion av sina handlingar. Suzuki beskriver detta som en naturlig del av människans sinne 

till skillnad från djurs – men som något som måste överkommas. Målet är att släppa taget om 

sinnet, att nå vad Suzuki och Takuan kallar mushin no shin ”mind unconscious of itself”, där 

moshin beskrives som ett bad fruset till is (det vill säga, oandvärndbart) är mushin no shin 

flytande (Suzuki 1973, s 110–111). Beskrivning en sinnet som flytande är centralt i ett brev av 

Takuan som Suzuki citerar: 

A mind unconscious of itself is a mind that is not at all disturbed by affects of any 

kind. It is the original mind and not the delusive one that is chock-full of affects. It 

is always flowing, it never halts, not does it turn into a solid. 

Detta brev finns med I sin helhet hos Suzuki, vi kommer därför nu diskutera Takuans brev, då 

det är uppenbart att Suzuki baserar sina tankar på det. 

Vad vi noterar är att I svärdets zen är varje handling direkt efterföljande varandra, det finns 

inget gap mellan varje hugg men – än mer viktigt – det finns ingen skillnad mellan de två 

stridande. Takuan fokuserar i sitt textstycke om svärdets zen på hur man skall kunna använda 

motståndarens svärd emot honom ”seizing the enemy’s spear and using it as the weapon to kill 

him”. Det är här konceptet av ”stop” blir så viktigt: det gäller att se det kommande svärdshugget, 

inte som en skiljde handling som ska pareras, utan ett kontant flöde:  

For instance, suppose ten men are opposing you, each in sucesson ready to strike 

you with a sword. As soon as one is disposed of, you wil move on to another without 

premitting the mind to ’stop’ with any. However rapidly one blow may follow 

another, you will leave no time to intervene between the two. Every one of the ten 

will thus be successively and successfully dealt with (Suzuki 1973, 98) 

Det är här inte endast en fråga om att använda öppningar i försvaret till sin fördel (även om 

sådana taktiska dimensioner säkerligen finns) utan vad vi talat om ovan – att det inte 

egentligen ”finns” separata handlingar. Vad Takuan uppmanar till är att se det flöde som finns 

mellan svärdshuggen och vända det emot motståndaren. Vad detta betyder rent konkret (dvs för 

kampsporten) är inte intressant för denna uppsats, vad som är viktigt är att vi här set en 
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pedagogik om reflexer som får en spirituell dimension – de stridande parterna försvinner, 

striden tar över dem.8 

Vad detta betyder enligt Takuan är att det antagonistiska mötet i strid försvinner, vad som stället 

uppstår blir en slags process som absorberar båda parterna in i sig själv. Takuans tankar om 

krig är alltså inte taktik, även om de till stor del kan tyckas som det, snarare måste vi förstå 

detta som autentisk försök att nå zen genom att helt hänge sig åt en handling – eller snarare icke 

handling. Det zen som ska uppnås genom repeterat mantra är för Takuan inte skild från den zen 

som uppstår när man svingar ett svärd, båda är fenomen som man hänger sig till och på så sätt 

släpper taget om sina egna tankar. Här återkommer tankarna till zen som praktik, det är genom 

exempelvis stridskonst vi når det, inte intellektuell studie. 

Vi citerar åter Suzukis kommentarer för att få bättre förståelse:  

The perfect swordsman takes no cognizance of the enemy’s personality, no more 

than of his own. For he is an indifferent onlooker of the fatal drama of life and death 

in which he himself is the most active participant. […] [H]e transcends the dualistic 

comprehension of the situation (Suzuki 1973, 96-97) 

Men det är en väldig viktig detalj, denna avsaknad av konfrontation, hur båda dessa fäktare 

försvinner in i processen, hur antagonismen blir till monism. Vi har hittills talat om Zen som 

rörelse, att dess fokus är på konstant handlande – men handlande är fortfarande en form av ett 

objekt som agerar på ett annat objekt, processen som vi däremot nu står inför verkar vara något 

annat, det verkar inte ens finnas handlande om båda parterna tas över av stridens flöde. Vi 

kommer nu in på Zens andra metafysik – den totala avsaknaden av rörelse och skillnad. 

Att gå in på buddhistisk metafysik (som tolkat av Suzuki och Takuan) kan här kännas underligt, 

går vi inte nu lite långt bort från ämnet? Men det finns en anledning till att denna del 

återkommer i förklarandet av zen och fäktning, den har en stor betydelse för hela den 

grundläggande legitimeringen av att ens diskutera ämnet. 

                                                 
8 Här vill jag nämna ett intressant citat från Suzukis introduktion till Takuan som vi kommer titta närmare på i 

vår slutliga analys ”[The fighter] becomes a kind of automaton, so to speak, as far as his own consciousness is 

concerned.” (Suzuki 1973, s 94) 
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För Takuan är den orörliga prajna9 ”transcendental wisdom floating through the relativity of 

things” 10 detta kan tyckas motsägelsefullt, är vi inte här tillbaka på vår tidigare blid av världen 

som ständig rörelse? Men den orörliga prajna är även alla ting, den är orörlig i och med att den 

alltid är i alla ting, dess rörelse är endast inom sin egen allomfattande existens.  

Det är denna allomfattande existens som är viktig för oss, Suzuki som vi märkt använder 

ordet ”dualism” som ett skällsord, som något vi måste ta oss förbi. Vi måste ta oss förbi 

skillnaden mellan liv och död, mellan de båda fäktarna, det är därför vi inte får ”stanna” vid 

specifika objekt – ty de är inte specifika objekt, det är alla prajna. 

Takuan beskriver sinnet man bör ha i fäktkonst i samma stycken som prajna, det är också 

orörligt, eller ett ord som bättre beskriver dess verkliga användning: oberört, eftersom den inte 

stannar vi något ting. Det oberörda sinnet låter ingenting affektera det. Suzuki fortsätter denna 

förklaring senare i andra kapitlet om zen och fäktkonst och ger oss en väldigt intressant 

diskussion: hur man kan förena buddhism med en konst ämnat att ta liv? Det är här denna 

orördhet blir så viktig, det är här denna orörlighet blir själva grunden för vad en stor del av 

denna uppsats handlar om. Suzuki gör här skillnad på de som fått söker zen genom fäktkonst 

och de som ser fäktkonst som endast en färdighet. Den som utvecklar färdigheten kommer 

använda svärdet för att döda andra, men den som söker zen använder tvärtom svärdet för att 

förinta11 sig själv. Suzuki poängterar att zenbuddhism är ”a school of buddhism teaching the 

gospel of love and mercy” samt att det finns en skillnad mellan svärd som tar och svärd som 

ger liv.12 När man använder svärdet som en zenbuddhist kommer man inte bli en mördare, ty 

det är inte i handlingen av att döda som man har sitt sinne (ens sinne är som sagt orörligt, det 

fångas inte upp av någon objekt eller handling, sinnet och handlingen passerar istället varandra) 

– istället är det fienden, förklarar Suzuki, som faller offer för svärdet själv (Suzuki 1973, s 145-

146). 

                                                 
9 Prajna är inom buddhismen insikten i världens förgänglighet och existensens otillfredsställdhet. Men talar 

Takuan är inte om prajna på ett ontologiskt sätt, som en substans? Nyckeln här är att eftersom allting är 

förgängligt så är för buddhismen den enda ontologiska grundpelaren, det enda orörliga, just insikten om denna 

förgänglighet. 
10 ”Prajna Immovable” (Suzuki 1973, s 97) 
11 ”self-immolation” (Suzuki 1973, s 145) 
12 Vad Suzuki menar med ”gives life” är här svårtolkat. Han använder inte detta uttryck igen – utan fortsätter att 

förklara en skillnad mellan svärd som instrument för att döda eller instrument för kreativitet och konst. Vi har 

alltså här möjlighet att fortsätta hans tidigare referens till ”love and mercy” (dvs, svärdet som något som 

defensivt, som skyddar liv) eller att titta på hans senare – att svärdet skulle ’ge liv’ till kreativitet, konst, 

och ”genuine originality”. Jag personligen lutar åt det senare. (Suzuki 1973, s 145–146) 
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Detta är en otroligt intressant formulering, vi ansvarar inte för handlingen, ty vårt sinne är inte 

där. Detta är ett av de tema (?) som vi bör ha i minnet in i nästa kapitel om kritiska krigsstudier. 

Vi bör också minnas hur vårt själv genom zen upphöjs/förintas (eller snarare försvinner) genom 

insikten att vi inte är skilja från något objekt, vilket resulterar att vi inte söker greppa dem, och 

därför samtidigt blir totalt avskilda från dem.  

4.0 Kritiska Krigsstudier 

War, as father 

of all things, and king,  

names few 

to serve as gods, 

and of the rest makes 

these men slaves, 

those free. 

– Heraclitus (Barkawi & Brighton 2011, s 126) 

Vad som sammanför de vitt skilda traditioner som utgör kritiska krigsstudier (post-kolonial, 

genus, internationella relationer osv) är deras gemensamma position att krig är ett mänskligt 

fenomen som påverkar samhället – genom krig förstår vi samhället bättre. 

Kritiska krigsstudier är inte strategi, strategi (som Barkawi & Brighton poängterar) är inte ett 

studie av kriget själv – utan studiet av att vinna krig, att uppnå vissa mål med hjälp av militära 

medel (Barkawi & Brighton 2011, s 129).  

Därför är den första frågan vi stöter på i kritiska krigsstudier är frågan om vad studieobjektet, 

dvs krig, faktiskt är. Är det inte ”uppenbart” vad det är? Krig är väl krig? Men en förförståelse 

är inte ett studieobjekt. Vad vi därför kommer diskutera i detta kapitel är två teorier om krigets 

ontologi – vad det faktiskt består av, dess verklighet. 

De första är Tarak Barkawi och Shane Brighton, vars teorier till stor del presenteras i Powers 

of War: Fighting, Knowledge, and Critique. Barkawi och Brighton kan kort summeras som att 

de arbetar utifrån perspektiv först konceptualiserade i den tyske strategen Carl von Clausewitzs 

Om Kriget och senare kritiserade, utvecklade och omformulerade av idéhistoriken Michel 

Foucault i (bland annat) hans föreläsningar vid Collège de France. Baserat på dessa finner 

Barkawi och Brighton krigets kärna i själva strid, och stridens förmåga av att producera en 

excess som flyter in i resten av samhället. 



18 

 

Som en kritik av denna formulering finner vi Astrid Nordin och Dan Öberg, undertiteln till 

deras Targeting the Ontology of War: From Clausewitz to Baudrillard visar redan på vart de 

vill att kritiska krigsstudier bör röra sig. Emot Clausewitz och Foucaults formuleringar ställer 

de den franske filosofen Jean Baudrillard och hans teori om ”försvinnande”. Detta koncept är 

centralt för denna uppsats, men för att något ska förstås måste det först kontextualiseras – om 

hela vårt föregående kapitel kan beskrivas som ett försök att kunna definiera Suzukis ”zen” i 

krig, är detta kapitel ett försök att definiera ”försvinnande”. 

4.1 Barkawi & Brigthton: Kunskapens Krig, Krigets Kunskap 

Barkawi och Brighton summerar själva sin tes väldigt bra när de skriver i sitt abstract:  

At the center of the ontology of war is fighting, an idea we recover from Clausewitz. 

A moment of radical contingency, fighting both compromises knowledge about war 

and forces the unmaking and remaking of social and political orders (2011, s 126) 

Men vad betyder detta? För vår uppsats är det två aspekter som vi här komemr fokusera på: 

formuleringen ”war is fighting” och ”unmaking and remaking of social and political orders”. 

Vi kan beskriva dessa två koncept som de två tänkare som Birghton & Barkawi främst baserar 

sig på: att a) krig definieras av en viss form (Clausewitz) och b) krig påverkar samhället – inte 

bara genom förstörelse av infrastruktur och liv, utan orsakar även förändringar i samhällets 

självförståelse och form (Foucault). 

Krigets form är alltså strid, Brighton & Barkawi själva inser att detta kan tyckas en förenklad 

förståelse av krig, består inte krig också av flera andra moment och händelser? Men de 

argumenterar att denna centrering av studien på strid är det som möjliggör en förståelse av 

kriget som en skapare av en excess som går bortom stridens rammar. Barkawi & Brighton 

refererar här till Clausewitz som såg krig som politik med andra medel, kriget har alltså alltid 

ett politiskt mål och där två politiska krafter går emot varandra kan krig uppstå. Strid är just 

denna form, en fysisk kamp13 mellan två krafter, eller som Clausewitz själv summerar ”War 

therefore is an act of violence to compel our opponent to fulfil our will.” [sic] (2016). Men det 

är inte allt kriget är – kriget är alltid en faktsik situerad händelse: den uppstår aldrig i ’perfekt’ 

form: alla planer, mål och taktiska val stöter på friktion med verkligheten – likt rökridåerna från 

de gamla musköterna täcks kriget som en mänskligt handlande av ständigt avsaknad av total 

kunskap. Utövarna, all de generaler, amiraler och krigsherrar som väljer mål, planer och taktik 

                                                 
13 Clausewitz samt Barkawi & Brighton använder sig av termen ”kinetic exchange” 
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har aldrig totalt kunskap om vad som försiggår i kriget, eller vad som kommer hända i framtiden, 

deras krig är aldrig ’perfekt’. Därför är striden en form av kaos som ständigt kräver 

kontemplation: vi vill förstå varför vi felberäknade fiendens styrka, varför vår taktik 

misslyckades, varför vi civila blev bombade, varför vi det tredje ståndet måste slåss när 

aristokraterna äter kaviar? Kriget är något som ständigt påverkar utanför ramen av slagfältet 

därför att människan är en analyserande varelse – detta är dess excess. 

Vi kan alltså tala om två krig – kriget som utövarna vill ha det, och kriget som det faktiskt är. 

Kriget har sin egen dimension som bryter sig loss från samhället och vänder sig emot det – på 

detta sätt formas samhället av krig. Eller för att citera: ”[a] fundamental, essential, property of 

war is thus the actual and potential undoing of all that stands as essential in human orders” 

(Barkawi & Brighton 2011, p 139). 

På detta sätt rör vi oss iväg från Clausewitz till Foucault. Foucault är tänkaren som kritiserade 

själva konceptet av kunskap: den som har makt definierar kunskap – den som definierar vad 

som är kunskap och sanning har makt. Det är därför inte underligt att Barkawi & Brighton då 

talar om ”War/Truth” – kriget som en skapare av vad vi håller för sant i samhället (2011, p 139). 

War/Truth är också namnet på en annan artikel av Shane Brighton, där han undersöker hur krig 

och strid påverkade det antika Grekland. Framförallt hur a) Ioniska Krigen påverkade 

Herakleitos, och b) Hopliternas form av strid påverkade hela det grekiska samhället. Brighton 

refererar här ständigt till Foucault, men med en varning: Foucualts projekt på detta ämnet 

lämnades oavslutat, den som vill studera detta får snarare söka förstå vad som skrivs mellan 

raderna, vilken bild som uppstår när vi sätter ihop de fragment som vi finner i Samhället Måste 

Försvaras och andra föreläsningar (Brighton 2013, p 651–652). Brighton söker alltså applicera 

Foucaults tankar på hur våra aktiviteter kan avslöja den maktrelationer som existerar inom 

samhället på krig. Det är alltså en fråga om att se sanning och kunskap som skiljt från samhällets 

konflikter (I detta fall krig), eller en förståelse av kunskap som alltid situerad i en viss historik 

kontext, där olika krafter gör sin gällande av vad som accepteras som ”sanning”. Brighton 

beskriver den första formen som ”Platonsk” (från platons teori om idealformerna) och den 

senare Heraklitisk. Varför väljer Brighton att kalla det Heraklitisk och inte Foucaldiansk?14 

Därför att även om han arbetar utifrån Foucault vill han gå ännu längre.  Brighton betonar (som 

                                                 
14 Valet av Herakleitos är i sig självt intressant. Herakleitos är känt för sitt citat att kriget är alltings herre (som 

påbörjar Barkawi & Brighton text från 2011) men hans filosofi var också en stor inspiration för Nietzsche (läs 

Filosofin under grekernas tragiska tidsålder, Samlade Skrifter: Bd 1) som i sin tur hade stor påverkan på 

Foucault.  
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tidigare nämnt) krigets förmåga att i sig själv påverka, strid är inte endast definierat av 

samhällets politik utan det får eget liv och blir en sanningsskapare skiljt från politiken, därav 

värdet att studera hopliterna (Brighton 2011, s 653–654). 

Brighton studerar hopliterna främst genom att kontrastera dem med Illiadens promachoi, de 

hjältar som stred man mot man i stridsvagnar utanför Trojas murar. Till skillnad från dessa 

kvicka stridsvagnar slogs hopliterna i led, med sköld och spjut. Denna formation, känd som 

falanger, förminskade markant betydelsen av individen och koncentrerades istället på tilliten 

till de andra i leden. Brighton ser i denna omvälvning av kriget grunden till hela de grekiska 

statstaternas demokratiska styrelseskick. Han erkänner att falangen själv tillkom på grund av 

den agrara ekonomin baserat på stadsstater men hans poäng är att genom denna stridsform även 

hade påverkan på samhället. Falangerna möte varandra och tryckte emot fienden med sköldarna, 

den av de två sköldmurarna som kunde tycka emot fienden med tillräckligt kraft nog att kollapsa 

formationen van slaget. I denna strid, där officerare dog sida vid sida och igenkännliga från sina 

underordnande uppstod konceptet av polis – staden som gemenskap enligt Brighton. I denna 

krigsform fanns det alltså inget utrymme för etablerandet av det feodala eller palatsen, folk kom 

att möta varandra som jämbördiga på slagfältet och kom därför att se varandra som jämbördiga 

utanför det.15 

Samma analys ger Brighton av Herakleitos. Enligt Brighton ska vi läsa Herakleitos uppmaning 

att kriget är alltings fader ordagrant – denna man upplevde sin stad erövrade av Perserna, som 

introducerade nya gudar, och nya kungar. Till och med Zeus böjer sig ner för dess makt. 

Summeringen av Barkawi & Brightons tes är alltså denna – baserat på Clausewitz ser det kriget 

som en mötesplats av viljor, och genom Foucault ser som att formen, strid, vittnar om det 

samhälle som producerar kriget. Kriget är alltså en förlängning av samhället, något som alltid 

redan är där men blossar upp i formen av strid. Striden däremot är inte endast något som 

produceras av samhället, utan är även något som producerar samhället – detta är dess excess. 

4.2 Nordin & Öberg: Processens Våld 

Vad är det då emot detta narrativ som Atrid Nordin och Dan Öberg sätter sig emot? Vad de 

framförallt kritiserar är det fokus på strid och möte av viljor som Barkawi & Brighton har ärvt 

ifrån Clausewtiz. De anser att sådana konceptioner av krig baseras på en den specifika form av 

krig mellan stater som dominerar vår förståelse av det som fenomen. Detta är en tolkning av 

                                                 
15 Vi ska här notera att detta endast då gällde för de som hade råd (och tillåtelse) med sköld och lans, det var 

knappast så att det klassiska Grekland saknade klasser (eller könsroller). 
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hur krig ’borde vara’ som man kan se i exempelvis amerikanska militärmanualer. Förståelsen 

av krig som politik med andra medel. Nordin & Öberg är därför inte oeniga med att krigets 

ontologi kan vara strid – men anser snarare att krig består av flera ontologier, att olika former 

av krig bildar sin egen ontologi (Nordin & Öberg 2015, s 394). 

Framförallt ser Nordin & Öberg en sådan problematisering av kriget som strid i samtidens ”War 

on Terror”, och den form som militären har tagit för detta ändamål. Nordin & Öbergs tolkning 

är som tidigare nämnt baserat på Jean Baudrillards koncept av ”försvinnande” – hur subjektet 

försvinner in i de teknologiska processer det rör sig i. För att citera: ”we are faced with a 

situation in which subjectivity, social relations and will are essentially liquidated by operational 

practices. They are not supplanted by a higher will or a higher purpose. Rather, they vanish into 

processing entirely devoid of symbolic meaning” (Nordin & Öberg 2015, s 399). 

De tre ord vi ska ta till vara på här är ‘subjectivity’, ‘will’, och ‘symbolic meaning’. Vad som 

händer här är att människan försvinner som agerade varelse, som själva människa, och blir en 

del i maskinerna runt om krig dem. Detta är vad Nordin & Öberg vill definiera som krigets 

excess – en processens excess. 

Nordin & Öberg fokuserar i sin studie framförallt på militärens vilja att göra sig av med 

friktionen i krig – att kunna agera med total kunskap, som grunden till krigets nuvarande 

ontologi. I alla de moderna processer som agerar när t.ex. ett mål väljs ut för en drönar attack – 

resulterar i subjektivitetens försvinnande. På en mest grundläggande nivå är det en fråga om det 

etiska dilemmat ”var det den som gav ordern eller sköt som är ansvarig?” men repeterat hundra 

gånger om. Om man bara tryckte på en knap? Om man bara såg till att drönaren lyfte? Om man 

bara kodade programmet? Om man bara skrev rapporten? Om man bara gjorde bedömningen? 

Om man bara samlade informationen? (Nordin & Öberg 2015, s 400) 

Nordin & Öberg för frågan iväg från ’strid’ till ’process’ eller ’operation’, att krigets excess 

inte kan förstås i någon speciell handling – utan i hela dess operation, militären som en 

krigsmaskin. Åter blir det relevant att citera: ”Baudrillard argues that the type of violence the 

military normally battles (such as terrorism) is far less lethal than the violence which replaces 

the subject with the will of an operational and technocratic structure” (Nordin & Öberg 2015, s 

401). Här är det felaktigt att tolka “lethal” som att det faktiskt handlar om dödlighet för liv, 

snarare är det dödligheten för subjekt. Det är i den excessiva krigsmaskinen som subjektet 

försvinner, det dör. Krigsmaskinen är i sig själv den handlande agenten, och de som befinner 

sig i den automatiseras – människan blir till en extension av maskineriet (Nordin & Öberg 2015, 
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s 403). Nordin & Öberg exemplifierar detta med Alfred Jarry’s roman The Supermale (som 

även ofta användes av Baudrillard) där en fem-man cykel försöker nå samma hastighet som ett 

tåg – de lyckas, bättre än de själva velat – för deras kroppar faller in i samma rytm och tempo 

som tågets maskineri, och när en man dör vid sin post cyklar fem-manna maskinen vidare en 

grotesk symbol över hur de ”levande” nu är själva odöda maskiner (Nordin & Öberg 2015, s 

399–400). 

Nyckeln i denna kedja av handlingslösa icke-subjekt, drivna av krigsmaskinen, är att själva den 

antagonism som Clausewtiz såg inte längre kan existera, det finns inget subjekt som kan ha 

illvilja – för det finns inte någon vilja. Den temporalitet som möjligör ’strid’ det vill säga 

slagfältet uppstår inte när attackprocessen påbörjades timmar eller dagar sedan, målet som ska 

dö (i sig själv endast presenterat som en nod i ett fientligt ’nätverk’) kan alltså äta, dricka, sova, 

skratta – även trots att den redan är död. Vad som uppstår är endast en till nod i ett flöde av 

processer, ett nätverk av operationer. 

Dessa slutsatser leder dock inte bara till en kritik av krig, det leder till en kritik av distinktionen 

mellan krig och fred. Genom att fokusera på krig som strid blundar man för hur platser som 

är ’i fred’ faktiskt spelar stor roll i kriget mot terrorismen (War on Terror), de stora skillnader 

som krig har idag gentemot exempelvis hopliterna. Nordin & Öberg avslutar sin essä med att 

fråga varför den finns en sådan oro att se krig som någon annat än det vi klassiskt associerar 

det med: marscherande arméer, krigare med gevär, och framförallt strid. 

Nordin & Öbergs kritik av Brighton & Barkawi är alltså en fråga om krigets ontologis ’helhet’, 

att de finns splittringar inom krig – att det krig som förs idag inte kan likställas med de krig 

som fördes för hundratals år sedan, studerat genom nutidens krig mot terrorismen. Deras 

koncept av försvinnande leder oss till att förstå hur kriget påverkar individer, hur deras 

identifikationer formas av krigsmaskinen – och det är precis detta som vi kommer gå vidare 

med och knyta an till Suzuki: vad händer med Suzukis krigare i strid, och vad kan det säga oss 

om Suzuki? 

5.1 Slutanalys: Suzuki som Friktionens Filosof 

Som vi såg i avsnittet om Suzukis omvärld verkar det finnas två perspektiv på Suzukis teorier 

kring fäktkonst och zen. Det första är en teori om Suzuki som en nationalist, där zen och 

fäktkonst står i förgrunden föra hela Suzukis kanon. Detta är en stor del av Victorias slutsats, 

som beskriver ’samuraj zen’ och imperialistisk zen med ord som ”desecrations” och ”betrayal” 

(Victoria 2006, s 228–230). Victoria känner sig säkerligen lämpad att hävda detta och dra 



23 

 

sådana slutsatser, då han själv är buddhist. Detta är dock lika mycket anledningen till varför jag 

är skeptisk till en sådan slutsats. I vilket fall (som nämndes i introduktionen) är frågan om 

Suzuki som ”autentisk” zenbuddist eller ej en börda som denna uppsats inte kräver av mig. För 

mig är det endast intressant att konstatera att Suzuki ansåg sig som zenbuddist (vad Victoria än 

må tycka) och att han fann legitimitet för sina teorier i buddistisk metafysik. 

Det andra perspektiv är här det som Sato Kemmyō Taira tar: att Suzukis teorier, och hans 

intresse för fäktkonst inte har något att göra med hans politik, eller att Suzuki inte ens hade 

något nationalistiskt intresse. 

Problemet med båda dessa formuleringar är de faktiskt inte är intresserade av Suzuki tankar 

kring zen och fäktkonst. Suzukis teorier får snarare spegla hans politik, vad som undersöks är 

inte vad Suzuki faktiskt talar om när han talar om zen och fäktkonst, utan vad detta säger om 

hans position gentemot japansk militarism. 

Jag vill studera Suzukis zen på ett helt annat sätt, att gå bortom frågan om vad Suzuki ville. 

Snarare vill jag vända på den: varför kan militären ha haft ett intresse i zenbuddism, hur kan 

Suzukis teori kan ha använts? En spekulativ fråga som leder en in på hur man kan se Suzuki 

zenbuddism och kritiska krigsstudier som intimt nära varandra. 

Jag tror man kan se zen (som det talas om i relation till fäktkonst) som ett försök att minimera 

de effekter som krigets friktion har på de stridande. Nordin & Öbergs text handlar till stor del 

om hur försvinnande uppstår i vår samtida kontext – som till stor del domineras av teknologiska 

lösningar och åtskiljande mellan de olika besluten för att etablera subjektens försvinnande. Men 

om dessa möjligheter inte finns, kan försvinnande uppstå utanför den högteknologiska värld 

som Baudrillard studerade? Kan man inte tolka försvinnande som något som uppstår redan i 

själva konceptet av disciplin? 

När jag talar om disciplin finner jag det svårt att inte tala om Foucault. Barkawi & Brighton är 

två personer som fortsätter hans arv, så låt oss återgå till Homeros och Hopliterna för ett 

ögonblick. Brighton skriver i sin artikel att förändringen från grekiska promachois stridsvagnar 

till Hopliternas sköldvägg ledde till att strid förvandlades från dueller till disciplinerade 

formationer. Det är just detta, disciplinen som förkastar individen, som jag intresserar mig för. 

Friktionen är (för att påminna) den skillnad som finns mellan det perfekta kriget och kriget som 

det faktiskt är, och disciplinen är genom historien ett av de verktyg genom vilken samhället 

etablerar likformighet, standardisering. I verk som exempelvis Disciplin och Straff visar 
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Foucault på denna process i det moderna samhället, hur man genom exercis och undervisning 

skapade människor med en formell likvärdighet i kunskap. Människor blir på detta sätt a) 

utbytbara mot varandra b) möjliga att till en högre grad än tidigare förutsäga, man skapar en 

standard på vad människor bör vara kapabla till och kan då planera de processer som 

modernitetens byråkrati och maskineri krävde (grovt förenklat). 

När det kommer till krig är, som tidigare nämnt, målet att ta bort friktion. Genom att disciplinera 

soldaterna som att man kan producera en förväntat grad av kompetens, kunskap, moral och 

stridsduglighet möjliggör man för mindre friktion. Det är framförallt i krigsmoralen som 

disciplinen blir viktig, att man kan säkra sig att armén inte fallerar och tar till flykten, att de kan 

fullfölja sina uppgifter under stress. 

När Dan & Öberg då ser försvinnande i teknologin, såg Suzuki (eller de officerare som läste 

honom) försvinnande i denna disciplin. En soldat böjer för friktionen därför att de är en varelse 

med subjekt, som agerar efter sina egna ändamål. Men vad händer om vi kunde ta bort detta 

subjekt, om vi kunde skapa en soldat som inte var medveten om sig själv, som inte tolkade sin 

värld och reflekterade över de objekt och händelser som den mötte. 

Tänk om man kunde ta bort denna reflektion, skulle man då kunna ta bort själva den excess 

som Barkawi & Brighton talar om? Skulle man kunna producera soldater för vilka kriget var 

ett meningens vakuum, som inte tolkade och såg sin omvärld på slagfältet, i striden utan var 

totalt oengagerad i sin aktivitet. 

Mitt argument är alltså att Suzukis förståelse av zen kan liknas vid Nordin & Öbergs 

användning av försvinnande. Detta är inte endast en de-kontextualiserad idé om att dessa 

koncept liknar varandra – jag anser att de faktiskt till stor del existerar i en väldigt liknande 

metafysik. Det är detta som gjorde att jag fann det viktigt att diskutera den metafysik som 

Suzuki beskriver i zen och fäktkonst. 

Suzukis buddistiska kontext leder honom till att förstå världen som monistisk, allt är av samma 

substans som inte agerar på externa objekt, utan ständigt agerar inom sig. Suzuki vill därför 

försöka komma ifrån en förståelse av världen som han beskriver som ”dualistisk”, han vill att 

vi ska komma bort från den bild där vi anser kroppen, svärdet, till och med fienden, som skilda 

från oss själva. För Suzuki måste vi inse att allting är en del av sig själv, vilket också resulterar 

i insikten att självet försvinner i alltet, Prajna. När vi tror oss se skillnader mellan objekt är detta 

alltså en illusion, en felaktig tolkning av verkligheten skapat av att vi stannar och reflekterar 
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över dessa objekt. När vi inser att dessa objekt egentligen inte existerar för sig själva, måste 

också slutsatsen bli att det egentligen inte finns någon opposition inom prajna. 

Som jag tolkar Nordin & Öberg håller de med om denna analys såvitt vi talar om krig. Även 

om deras analys verkar annorlunda vid första anblick, märker vi snart starka likheter. Dessa 

skillnader uppstår från de olika kontext som dessa författare skriver i gentemot Suzuki – i vilken 

omvärld positionerar de sig, vilka termer använder de, hur tolkar de sina filosofiska slutsatser?  

Den första kontexten är här den rent akademiska skillnaden, Suzuki skriver inom buddhismen 

och dess explicita spirituella värld – hans tolkningar är baserad på en tradition av metafysik 

orienterat till att förstå våra lidande, att bryta sig loss ur reinkarnationen och nå nirvana. Nordin 

& Öberg däremot skriver inom kritiska krigsstudier – deras läsare är ämnade att vara andra 

akademiker och de söker presentera en kritisk akademisk studie av krig som ett mänskligt 

fenomen. De är inte ens ute efter att få en total ’sanning’ om världen, eller ens krig, utan de vill 

presentera ett visst sätt att förstå det som möjliggör för fortsatta akademiska studier. Vad som 

möjliggörs av dessa olika kontexter är alltså helt annorlunda, vi kan anta att Nordin & Öberg 

inte ens skulle accepteras tala om sin kunskap som spirituellt ”sann” även om de ville – inte 

heller kan vi tro att Suzuki såg sina texter om zen och fäktkonst som något som skulle 

akademiskt kritiseras, vidareutvecklas och resultera i undersökningar av krig (för honom var 

till och med zen något i motsättning till sådan intellektualism!). 

Nordin & Öberg fokuserar alltså inte på försvinnande som något spirituellt, inte heller studerar 

de detta försvinnande som det skulle ta sig utryck på ett slagfält mellan fäktmästare. De studerar 

istället vår samtida teknologiska värld, hur byråkrati, institutioner, samhällets processer blir till 

en kraft som omfattar alla som deltar i den. För Nordin & Öberg är det inte prajna som en 

spirituell kraft som gör att alla objekt och parters skillnader upphävs. Istället är det snarare i 

processens ’åsyn’. I operational targeting som process har alla skillnaden mellan drönaren, 

piloten, kommunikationsnätverket, missilen, platsen där missilen landar och till och med målet 

som utplånas blivit en ända lång kedja. Deras status som maskin, människa, eller ekvation är 

upplöst – försvunnen. 

Den sista skillnaden, baserat på deras skilda syften, är det faktiska värderingen av denna process. 

Tolkar jag de så att Suzuki beskriver samma fenomen som Nordin & Öberg, försvinnandet av 

individen in i en process som gör sig av med all opposition, all skillnad, måste jag konstatera 

att Suzuki värderar detta som eftersträvansvärt. För Suzuki är detta ett sätt att nå upplysning, 

att släppa greppet om världens ting och lidande, ett steg närmare nirvana. Nordin & Öberg 

däremot ser något helt annat, det ser som tidigare citerat ett våld på samma nivå som den 
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faktiska striden (om inte värre), det är just denna förlust av subjektet som förfasar dem. Samma 

fenomen värderas radikalt olika beroende på kontexten, även om det finns en liknande analys. 

Jag tror detta är anledningen till att zenbuddism fick en sådan uppskattning i det japanska 

militära maskineriet, varför Suzuki fick chansen att skriva för militären. De såg vad Nordin & 

Öberg såg, möjligheten till att skapa perfekt krig. 

Kruxet här är att inte falla in i en fälla som denna hypotes lätt leder till. Jag tror inte på ett 

narrativ om individer som på något sätt skulle ha ’fördärvat’ en autentisk, pacifistisk 

zenbuddism, det vill säga, att denna förvandling har sitt ursprung utanför den buddhistiska 

traditionen. Min genomgång av svärdets zen har inte bara varit ämnad att förklara Suzukis logik, 

utan även att poängtera att det just finns en logik – Suzuki har belägg för att inte se en skillnad 

mellan teceremonier och strid på liv och död. För mig verkar svärdets zen, den militaristiska 

zen, vara en helt logisk utveckling – men det är även så att zen också kunde utveckla sig åt flera 

olika håll, tolkas på flera olika sätt. Suzuki själv blir på ett sätt ett exempel på denna multifacitet 

vi ser i alla trosföreställningar, en kärlekens Suzuki som skriver om värdet av medmänsklighet, 

en krigets.  

Det är inte mitt syfte i att med denna analys reducera den ena teorin (Suzuki eller Nordin & 

Öberg) till den andra. Man måste förstå dessa två teorier som faktiskt helt åtskilda varandra, 

även om jag tolkar denna som beskrivningar av samma fenomen. Framförallt måste de förstås 

som olika av deras kontextuella bakgrund, modern akademisk kritisk teori och buddhistisk 

metafysik är vitt skilda i både syfte och genealogi, jag tror inte den ena kan ersättas med den 

andra utan en förlust att teoretiskt värde. Alltså: de kan inte likaställdas varandra av den enkla 

anledningen att de inte är samma sak. 

Men jag anser inte heller att denna tolkning bara skulle vara en teoretisk kuriosa, en kul ”what 

if” teori. Jag vill poängtera att det finns möjligheter till att se likheter i dessa två vitt skilja 

teoretiska omvärldar. Jag anser att det finns ett värde i att förstå religion och spiritualitet som 

något som tolkar mänskliga fenomen på liknande sätt som samhällsvetenskaperna. Vi kan inte 

säga på samma sätt, för de är uppenbart att dessa två världar har väldigt olika förståelser av vad 

som kan tas för sant, vad som accepteras som basis för teoretiska utgångspunkter (religiösa 

urkunder vs empiriska metoder). Om vi tar diverse fenomen (i denna analys försvinnandet av 
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subjektet) som verkliga16, så är det fullt möjligt att se dem som beskrivna på olika sätt. Vare sig 

vi vill nu kalla dessa olika beskrivningar för symbolspråk, diskurs eller språkspel. Jag förfäktar 

här inte något liknande Paul Feyerabends epistemologiska anarkism, för tro kan inte likställas 

med religions- och samhällsvetenskaper. De har som nämnt helt olika mål när de tolkar 

fenomen. Inte heller förfäktar jag en återgång till evolutionistiska teorier om religion som de 

förfäktade av exempelvis Edward B. Tylor; där religion är den vidskepelse som förgår modern 

vetenskap. Av samma anledning som jag inte är epistemologisk anarkist anser jag att tro inte 

kan reduceras till vetenskap: de har två olika ändamål. 

Mitt syfte är att påpeka möjligheten för att tänka genom en flat ontology17, att inte reducera ett 

fenomen eller fält till något annat. Vetenskap kan inte reduceras till tro, och tro är inte vetenskap. 

Samtidigt så har min uppsats sökt visa på att det är just respekten för denna olikhet som gör att 

vi kan se hur dessa metoder studerar samma fenomen. Denna uppsats kan inte hoppas på 

att ’bevisa’ något sådant perspektiv, men är ett fragment till en sådan teori och ett sådant 

perspektiv för metodologiska och kritiska studier inom ämnet religionsvetenskap. 

Litteratur- och Källförteckning 

Barkawi, T. and Brighton, S. (2011) ‘Powers of War: Fighting, Knowledge, and Critique’, 

International Political Sociology 5:2, 126-143.  

Breen, J. & Teeuwen, M. (2010) A New History of Shinto, : Wiley-Blackwell. 

Earhart, H. B. (2014) Religion in Japan: Unity and Diversity, 5th edn., Wadsworth: Cengage 

Learning. 

Brighton, S. (2013) 'War/Truth: Foucault, Heraclitus and the hoplite Homer', Cambridge 

Review of International Affairs, 26(4), pp. 651-668. 

Bryant, L. R. (2010) Flat Ontology, Available at: 

https://larvalsubjects.wordpress.com/2010/02/24/flat-ontology-2/ (Accessed: 31 September 

2017). 

                                                 
16 I detta fall menar jag ”verkliga” i just betydelsen av verkande, att de är upplevelser som påverkar oss. Den 

filosofiska ordvändningen förfäktat av Nietzsche och Schopenhauer (se: Filosofin i Grekernas Tragiska 

Tidsålder). 
17 Flat ontology är ett koncept som introducerats i den filosofiska strömningen object-oriented ontology. Det 

framförallt är en kritik av försök att reducera ontologiska objekt till ett enda fenomen, en enda process. ”flat 

ontology endorses [Bruno] Latour’s thesis that ’nothing is, by itself, either reducible or irreducible to anything 

else’” (Bryant, 2010). 



28 

 

Kawanami H. (1999) 'Japanese Nationalism and the Universal Dharma ', in Ian Harris (ed.) 

Buddhism and politics in twentieth-century Asia. Trowbridge, Wiltshire: Cromwell Press Ltd., 

pp. 105-126. 

Kemmyō, T. S. (2008) 'D. T. Suzuki and the Question of War1', The Eastern Buddhist, 39(1), 

pp. 61-120. 

Krippendorff, K. (2011) 'Content Analysis', in Stausberg, M. & Engler, S. (ed.) The Routledge 

Handbook of Research Methods in the Study of Religion. London & New York: Routledge, 

pp. 109-121. 

Nordin, A. and Öberg, D. (2015) 'Targeting the ontology of war: from Clausewitz to 

Baudrillard', Millennium Journal of International Studies 43:2, 392-410.  

Suzuki, D.T. 1934, introduction to Zen Buddhism, The Eastern Buddhist Society, Kyoto 

Suzuki, D.T., 1870-1966 1934, Essays in Zen Buddhism: Ser. 3, Luzac and company, London. 

Suzuki, D.T., 1870-1966 1970, Zen and Japanese culture, Princeton Univ. Press, Princeton, 

N.J. 

Victoria, B. D. (2006) Zen at War, 2nd edn., Lanham, Boulder, New York: Rowman & 

Littlefield Publishers, Inc. 

Vikström, B. (2011) Den Skapande Läsaren, Hermeneutik och Tolkningskompetens, 1:5 edn., 

Malmö: Holmbergs. 

von Clausewitz, C. (11 August 2016) On War, Available at: 

http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/BK1ch01.html#a (Accessed: 31 September 

2017). 


