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Abstract

Can meditation aid in a situation of conflict? This paper answers that question. 
The reason I chose to examine this topic is due to own positive experiences that 
convinced me of the link between meditation and conflict resolution. I wish to 
bring more light on this topic and to faciliate further research within the area. 
Through analyzing material on meditation, meditation and emotion and emotion 
and conflict, I find here that some of the effects of meditation has a positive 
effect on our emotions and also that we can work through meditation to learn 
about the way we act on our emotions and also how we can learn to act to our 
advantage. I also show how emotions play a vital role in conflicts between 
individuals and groups and that it is most urgent that we use what means we 
have to work conflict to our best use. I believe that conflict has it’s place in 
society and that good things can come from it, but that we can work with the 
conflict so that it does not escalate out of proportion. I believe a peaceful 
environment enhances the possibility for people to live a healthy life and enables 
us to develop.
This paper focuses on conflict between people and groups, not inner conflict, 
which would also be interesting to explore in this context. 
I argue that meditation with advantage could be used in areas like, school, the 
military etc.
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Inledning

Efter att ha blivit övertygad om positiva effekter av meditaion vid studier i Indien och Sverige har 

jag själv jobbat med att hjälpa människor att uppleva dessa. Jag vill se vilken forskning som finns 

på området. Om effekterna är bevisbara och om de går att applicera i olika sammanhang, t.ex. på 

områden som global utveckling, internationella relationer och konflikthantering. 

Bhagavan som 1989 startade undervisningen där jag var i Indien, säger det många andliga lärare 

och forskare säger, Byron Bays, Caroline Myss, Dalai Lama, Deepak Chopra M.D. m.fl.,  att man 

genom att jobba med sig själv kan påverka sitt liv t.ex. Att man kan förbättra sina relationer till 

andra människor. Meditation har en central roll i det här arbetet. Det är också många adliga lärare 

Jefferson Glassie “Fear Causes All Conflict Among Humans”, Sri Muktishvara Bhagavan, Byron 

Bays m.fl., som menar att känslor och då främst rädsla är det som leder till konflikt mellan 

människor. Jag tänker att om det är möjligt att påverka sitt liv så borde det vara intressant att se till 

om det här arbetet kan ha någon betydelse för fredsarbetet i världen. 

Konflikter kan vara nödvändiga och ha positiva konsekvenser men det är också många konflikter 

som urartar och leder till oönskat våld mellan individer, grupper och stater.  His Holiness Sri Sri 

Ravi Shankar (H.H.S.S.R.S.) är grundaren av Art of Living som har jobbat med meditationsprojekt 

i fängelser i många delar av världen bl.a. Indien och flera länder i Asien, USA, Syd Afrika och 

andra afrikanska länder och runt om i Europa, England och Danmark m.fl. Syftet är främst 

rehabilitering. Hans program fokuserar inte enbart på att hjälpa fångar utan också brottsoffer, folk 

som jobbar inom rättsväsendet och de som jobbar på olika avdelningar i fängelser. H.H.S.S.R.S 

anser att folk som begår brott är offer för sina omständigheter och behöver få hjälp. Han tycker 

också att det är stressen i människor som gör att de begår brott och han menar att  hans 

meditationsprogram tar bort stressen. 



Det finns vetenskapsmän som mediterar och det finns andliga lärare som försöker bevisa sina 

upptäckter vetenskapligt. I början av 1900-talet kom kvantfysiken där vetenskap och andlighet 

kunde mötas. Det finns många sätt att praktisera andlighet. Jag kommer att titta på just meditation 

och meditationens möjligheter till att påverka konflikter positivt. Meditation behöver inte heller ses 

som någonting andligt. Det kan praktiseras i direkt avslappnande syfte eller för att få klarhet i 

någonting. Se Svenska Akadeins ordlista nedan.

Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om meditation kan ha verkningar på individen som 

kan ha positiv påverkan på konflikter och som i sin tur kan leda till en fredligare värld med bättre 

förutsättningar för utveckling. Jag tycker mig själv ha sett positiva verkningar av meditation på 

konflikter och förväntar mig ett positivt resultat. Syftet är också att bredda kunskapsbasen inom det 

här området för att väcka tankar om detta alternativa sätt att jobba med konflikter och för att 

underlätta för vidare studier på området. Jag vill även se om det kan vara praktiskt att använda sig 

av meditation i olika situationer om resultatet är positivt.

Avgränsning

Jag avgränsar mig inte till en särskild meditationsteknik utan ser istället om olika tekniker har 

någonting gemensamt. Jag kommer inte att fokusera på meditationens religiösa eller andliga 

aspekter, även om det inte är lätt att göra någon direkt avgränsning för vad som är vad. Vad gäller 

konflikter fokuserar jag på konflikter mellan individer och grupper inte inre konflikter. Jag kommer 

inte att agvränsa mig till någon specifik del av världen och inte heller till en viss kultur eller religion. 

Jag utgår ifrån att människor i grunden är lika. Jag vill se om meditation skulle kunna vara till hjälp 

i någon eller några av alla olika konflikter i världen. Eller kanske generellt!

Frågeställning



 

Kan meditation påverka individer och grupper på ett positivt sätt som kan göra att konflikter mellan 

individer och grupper minskar, eller minskar i styrka och våld? 

Begrepp

Meditera:

Vara försjunken i tankar, (Svenska Akademins ordlista, 2007)

Meditation:

Grundan, eftertanke, betraktelse, (Svenska Akademins ordlista, 2007)

Meditation:

(lat. medita_tio 'eftersinnande', 'eftertanke', 'meditation', av me_ditor 'begrunda', 'reflektera över', 

'meditera'), övning som omfattar dels psykosomatisk avspänning, dels andlig utveckling. Som 

avspänningsteknik har den fått en stor spridning i västerlandet, främst via Transcendental 

Meditation. Som andlig utveckling handlar det främst om att nå djupdimensioner inom den egna 

personligheten, något som ofta tolkas som en direkt upplevelse av en gudomlig dimension i 

tillvaron. I dessa fall utmynnar meditation i mystik. 

Systematiserade former av meditation finns inom praktiskt taget alla världens religioner. Det 

centrala uttrycket i indisk tradition (hinduism, buddhism, jainism) är dhyana, känt i Kina som chan, 

i Japan som zen; inom theravadabuddhismen är meditation av fundamental betydelse. Olika metoder 

kan användas. Den ordlösa inre bönen kallas kontemplation. Ignatius av Loyola utvecklade en 

visualiseringsteknik (man föreställer sig olika scener ur Bibeln eller ur Jesu liv). Den liknar tantrisk 

meditation inom buddhismen, där man med hjälp av en mandala försöker få del av kosmiska 

krafter. Bön spelar en viktig roll i många former av meditation. Inom ortodoxa kyrkor används 

Jesusbönen; inom islam är dhikr en form av meditation; hinduer och buddhister använder mantra.



Meditation kan beskrivas som en koncentration av uppmärksamheten, som underlättas av social 

isolering, reduktion av kroppsmotorik, muskulär avspänning och en speciell andningsrytm. 

(Antoon Geels, National Encyklopedin, 2002)

“Meditate:

Think deeply or focus one’s mind for a period of time in silence or with the aid of chanting, for 

religious or spiritual purposes or as a method of relaxation. (Mac book, dictionary and thesarus.)”

Transcendental Meditation:

Information ej tillgänglig. 

På TMs hemsida beskrivs meditationen som avslappnande mm.

Acem:

Metodljud, ett tänkt ljud, används. Tankarna kommer och går som dom vill. (www.acem.se)

Mindfulness meditation:

En teknik som hjälper utövaren att fokusera intensivt på nuet. Tankar och känslor läggs märke till 

när de kommer men döms inte och utövaren gör inte någonting åt dem. (Lisa brunettes artikel)

Yoga Nidra:

Medvetandegörande genom att tänka på bestämda platser i kroppen i ett noga fastlagt förlopp, att 

känna dessa områden, eller att nämna platsernas namn mentalt. Att uppleva värme och kyla, tyngd, 

lätthet, smärta och glädje, chakran, bestämda symboler och landskap som man minns. (Robert 

Nilssons artikel)

Metod

Eftersom det troligen inte finns så mycket material på ämnet och för att det är minst tidskrävande 



har jag valt att söka material på internet. Jag har använt mig av artiklar på forskningsmaterial, 

doktorsavhandlingar och material som kommer från insatta på konflikthanteringsområdet. Ett par av 

artiklarna har jag haft svårt att avgöra graden av vetenskaplighet på. Av informationen jag fått fram 

om författarna att döma, har de kunskapen som krävs för att uttrycka sig om ämnet och dessa 

artiklar fungerar som komplement. Delar av materialet jag använt är andrahandsmaterial och vissa 

forskare har jag inte fått fram material om och kan därför inte veta om de har en viss tendens. Jag 

bedömmer källorna som tillförlitliga och redogör för var och en. Jag har inte haft lyxen att ha 

mycket material att själv göra en urgallring av, så där kan man säga att jag varit neutral.  

För en större uppsats vore det intressant att ta med litteratur, intervjumaterial och /eller eventuellt 

även enkätundersökning. Jag sammanställer och analyserar materialet, ser om jag hittar kopplingar 

mellan effekter av meditation och konflikter av olika slag. 

Jag kommer att börja med att titta på kopplingar mellan meditation och känsla och sedan se på 

kopplingar mellan känsla och konflikter. Sen analyserar och diskuterar jag resultatet och ser till 

helheten.

Tidigare forskning på ämnet

Dr. David R. Leffler skrev sin doktorsavhandling på tekniken ”Invincible Defense Technology”. 

Han menar att den här tekniken, som bygger på Transcendental Meditation (TM), vetenskapligt har 

bevisats få ner social stress och bryta ”krigets cykel”(egen översättning). Leffler och hans fru Lee 

Leffler skriver i sin artikel ”SPIRITUAL POLITICS Consciousness-Based Defense”, publicerad 

på Lefflers hemsida, att militär har testat tekniken i fält med goda resultat. 

David V. Edwards, “professor of government” vid “the University of Texas at Austin” uttalar sig 

om forskningen:

"I think the claim can be plausibly made that the potential impact of this research exceeds that of any 

other ongoing social or psychological research program. It has survived a broader array of 

statistical tests than most research in the field of conflict resolution. This work and the theory that 

informs it deserve the most serious consideration by academics and policy makers alike."  



Robert D. Duval, “political science professor” vid West Virginia University, skrev så här om en 

studie på tekniken:

"This article is of questionable value to mainstream international politics research because its basic 

premises are suspect. The fundamental assumptions of a 'unified field' and a 'collective 

consciousness' are not within the paradigm under which most of us operate." Duval erkänner dock 

att, "If one will, for the sake of argument, accept these premises as plausible, then the research 

conforms quite well to scientific standards."

I en sammanfattning av ett ”paper” med titeln “Effects of Group Practice of the Transcendental 

Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, D.C.: Results of the National 

Demonstration Project, June--July 1993” so publicerats i ”Springer Journal”, en databas för 

forskare och vetenskapsmän, menar man att projektet visar att när TM praktiseras av många 

människor på samma plats samtidigt sprids effekten till människor i omgivningen, en stad ex. Det 

resultaten visar här är hur brottstatistiken påverkas i Washington D.C. när ca 4000 människor 

praktiserar TM samtidigt och tillsammans. Resultaten från studien visar att våldsbrotten gick ner 

med 15.6% i snitt under tiden för mätningen. De skriver också att sannolikheten att resultaten vid 

mätningen skulle ha varit tur är två på miljarden och att en lång lista av alternativa förklaringar 

uteslöts vid en oerhört noggrann statistisk analys. 

Den här forskningen är kritiserad i wikipedia där man menar att forskarna använt sig av ”Hundrade 

apan effekten”, som säger att människor påverkas av varandra på ett icke-fysiskt sätt.

Meditation och känsla

Stress

Läkare för Transcendental Meditation (TM) startades av svenska läkare som lärt sig TM och tyckte 

att tekniken var värdefull för samhället. Det kan man läsa på deras egen hemsida. Därifrån fick jag 

även informationen om TM som följer. Det har gjorts mer än 500 studier av TM, vid fler än 200 

vetenskapliga institutioner i ca 30 länder. Det som framkommit är bl.a. att TM ökar den inre 



grundtryggheten vilket gör att den som praktiserar blir mindre stressbenägen. Flera studier har visat 

att TM sänker högt blodtryck, av den typ som vållas av stress. Detta innebär att individens 

genomsnittliga stressnivå sjunkit. En studie visar att TM praktiserare haft 70% mindre 

sjukvårdsanvändande, troligen p.g.a. lägre stressnivå. I forskningsmaterialet om TM står det 

uttryckligen att man sett att olika sorters meditation ger olika resultat och inte kan ses som en och 

samma. 

Erik Sohlberg har skrivit en doktorsavhandling, ”Psycho-Biological Effects of Medicine”. Den 

behandlar bl.a. prestationen hos elitskyttar efter meditation. Artikeln ”Nya rön om Acem- 

meditation, Vetenskap och meditation” av Inga-Lill Ramberg tar upp doktorsavhandlingen i 

MAGAZiNET #3, 2004. Där säger han så här: 

”Ett sätt att motverka stressens negativa effekter är att se till att vi får tid och möjlighet till 

återhämtning. … en effektiv återhämtningsmetod är meditation.”

Are Holen, grundaren för Acem har varit handledare för Sohlberg.

Stress, Ångest

Neuropsykologen Erik Hoffmann har forskat på hjärnan i 30 år. Han skriver i sin artikel ”Varaktig 

och djupgående effekt” publicerad i Bindu nr. 3, om 6 års forskning han har gjort vid 3-

månaderskurser i yoga och meditation. Resultaten visar biologiska ändringar vilka, enligt 

Hoffmann, ”pekar alla i riktning mot en generellt förbättrad avspänning och stabilitet, samt mindre 

ångest och oro hos eleverna vid kursens slut”. Hoffmann märker särskilt ut att alla resultat mätts 

under vanlig avslappning, inte meditation, vilket pekar mot en mer permanent långtidsverkan 

eftersom resultaten är kvar efter meditationen avslutats.

Stress, Ångest, Rädsla, Känsla mm.

Forskningen på TM visar också att det är troligt att TM-utövare utvecklar högre intelligens, 

kreativitet, harmoni och psykisk balans. Detta p.g.a. att olika delar i hjärnan aktiveras och 



samverkan dem emellan underlättas.

Are Holen, Acems grundare och chef för Acem International är läkare och prorektor

vid ”Norges Tekniska Naturvetenskapliga Universitet”. Holen säger så här när han kommenterar 

forskningen som gjorts på Acem i artikeln ”Systematisk meditationsforskning önskvärd”:

”Man har kunnat påvisa att det är området i hjärnan som har med regleringen av känslor och 

autonoma funktioner att göra som är mest aktivt under Acem-meditation. Det innebär

att meditationen har koppling till fundamentala processer för känslolivet och autonoma funktioner, 

dvs. hjärtfrekvens, hormonproduktion och det sympatiska nervsystemet, vilket är

mycket fascinerande.” Holen menar också att meditationen påverkar melatoninhalten och att 

melatoninet påverkar en rad funktioner; fertilitet, sömn och den allmänna hälsan. I 

forskningsmaterialet om Acem står det det också uttryckligen att man sett att olika sorters 

meditation ger olika resultat och inte kan ses som en och samma.

Ångest, Positiv känsla

Forskare vid universitetet i Wisconsin-Madison studerar känsla. De använder sig av teknik som 

fotograferar hjärnan när den reagerar på känslor.

Pet-scanner i bakgrunden, och utrustningför att se resultaten.

Lisa Brunette är ”Public Affairs Manager” vid ” Hospital and Clinics” vid universitetet. Hon 

skriver 2003 om forskningsresultat på ”Mindfullness Meditation”(Mindfulness) i “Meditation 

produces positive changes in the brain”. Richard Davidson, Vilas Professor i psykologi och 

psykiatri vid samma universitet ledde forskningen.

 

I studien kom forskarlaget fram till att ett kort Mindfulness-program gett ihållande positiva 

förändringar i både hjärnan och immunsystemets funktion. Resultaten visade det deras hypotes 



sagt. En ökad aktivitet visade sig i den vänstra sidan av främre delen av hjärnan, den aktivitet som 

associeras med låg ångest/stress och ett mer positivt känslomässigt tillstånd.

    

utrustning som används för att mäta hjärnans aktivitet

 Robert Nilsson har skrivit två vetenskapliga artiklar för Bindu, nr. 9. I artikeln ”Det avspända 

tillståndet och vetenskapen”där han redogör för olika forskningsresultat, skriver han så här:

”…Genom meditation och uppmärksamhetsträning blir du också i stånd till att genomskåda när 

kamp- eller flyktreflexen är på väg att utlösas, och därmed kan du själv bättre välja hur du vill 

reagera.” 

                             

Bilder av hjärnan (höger) och hur de kan se ut i datorn (vänster). Wisconsin forts.

I nästa artikel, en forskningsrapport, skriver Nilsson om när det för första gången togs bilder av 

hjärnan under meditativ djupavslappning, ”Yoga Nidra”. De togs med en PET- scanner på 

Rikshospitalet i Köpenhamn. Forskarna dr. Hans Lou och dr. Troels Kjær från Kennedy Institutet i 

Köpenhamn var initiativtagare. Han menar att mätningarna visar att de som mediterat ständigt varit i 

ett djupt och avspänt tillstånd. I artikeln står också att de som använder Yoga Nidra berättar att 

meditationen i hög grad har ”en gynnsam inverkan” inte bara under tiden för meditationen, utan 

även för resten av dygnet. 

                      

Skillnaden på meditation (vänster) och vila (höger).

Känsla, konflikter och utveckling

Brian Mattmiller är ”assistant director” vid kommunukations avdelningen vid universitetet i 



Wisconsin. Han lovordar hjärnscannern och möjligheten den ger att faktiskt se vad som händer i 

hjärnan i sin artikel ”Reading the mind: New lab sharpens brain imagery”.

Mattmiller har även skrivit artikeln ”Brain study sheds light on impulsive violence” 

I den senare artikeln skriver han att hjärnan kontrollerar negativa känslor (emotions) men att om 

hjärnans regleringsmekanism inte fungerar som den ska så verkar risken för våldsamt beteende öka. 

Detta enligt en studie av Richard Davidson. Samma Davidson som ledde forskningen som Lisa 

Brunette skrev om. Davidson menar att den här upptäckten öppnar upp för vidare studier och 

kanske för behandling av våld och aggression.

Phil Barker har examen i “Political Science” vid “the University of Colorado”, Boulder och är del 

av forsknings staben vid “the Conflict Research Consortium”. Materialet är hämtat från “Beyond 

Intractability: A Free Knowledge Base on More Constructive Approaches to Destructive Conflict”

Barker skriver att rädsla är naturligt och hjälper människan att känna igen och agera i farliga 

situationer. Den här rädslan, menar han, kan dock utvecklas till ohälsosam rädsla eller rädsla som 

man inte klarar av, vilket kan leda till överdrivet och våldsamt beteende. Barker menar att det finns 

många sätt att ta itu med rädsla i konfliktsituationer, och att eftersom rädsla är så personligt 

fokuserar de flesta tillvägagångssätten på individen. Barker föreslår bl.a. följande sätt för att ta itu 

med sin egen rädsla:

• Bli medveten om den, 

• identifiera hur man uttrycker rädsla, 

• bli medveten om i vilka situationer man blir rädd mm. 

För att överkomma rädsla i större sammanhang menar Barker att individer och grupper måste 

komma över sin egen rädsla och inse hur destruktiv den kan vara. Också att det är lika viktigt att 

vara medveten om andras rädsla, är man det kan man hantera den på ett bra sätt. Han menar att ett 

av de mest effektiva sätten att hantera andras rädsla är genom empati eller se saker från den andres 

perspektiv. När man gör det ser man egna handlingar som kan leda till onödig rädsla hos den andra. 

Genom att tala vänligare, förtydliga vad man vill eller behöver kan man bli av med onödig rädsla 



och hjälpa den andra att känna sig säkrare. Empati är också viktigt, enligt Barker, vid återförening 

eller medling eftersom det hjälper till att skapa en bra känsla mellan parterna. Han menar att det 

också är viktigt att dela med sig av sina egna rädslor för att andra ska kunna känna empati med en 

själv också, så att de kan ändra sitt beteende för att minska den.

Barker menar att ledare måste bli medvetna om rädslans påverkan på människor så att de inte 

använder folkets rädsla mot ett annat folk i en krigssituation. 

Medlare och personer utifrån kan hjälpa till med att lösa upp rädslor. Ett sätt att jobba är att se till att 

båda parters behov och rädslor behandlas och man kan jobba på ett sätt när man diskuterar där man 

inte får skylla problemen på någon utan bara se framåt på vad som kan göras näst. Lösningen måste 

alltid "satisfy fundamental needs and allay deepest fears.” 

Att den ena sidan jobbar på sin säkerhet kan gynna båda sidor han skriver “this is true from the 

bully on the playground...who is usually an insecure child, to the bully in the international system.” 

Genom empati och förståelse kan grupper i konflikt lära sig om andras rädslor och behov och 

samtidigt komma över sina egna rädslor.

Dai Williams är psykolog och har jobbat med grupppsykologi och psykologi inom politik på 

nationell och internationell nivå. Han har skrivit artikeln "Fear and Violence in Stressed 

Populations: Stress, Violence and Peace in the Balkans”, 1999. Den här artikeln diskuterar hur 

rädsla och stress kan leda till starka reaktioner av individer och utdragen konflikt. Williams skriver:  

“The existence of violence is a warning that the population is already over-stressed for reasons that 

are usually obvious.”

Han skriver att man blir stressad när kombinationen av inre och yttre press blir för mycket att 

hantera. Också att stress kan utvecklas från kronisk (pågående) eller akut (plötslig) press. När 

stressen överstigit den här gränsen menar Williams att det resulterar i en rad fysiska och mentala 

processer som kan leda till kort eller lång tids nedsatt hälsa och tvivelaktigt beteende, från att man 

kan ha svårt att fatta beslut eller fattar dåliga beslut till allvarlig ”Post Traumatic Stresss Disease”. 

De här psykologiska reaktionerna illustreras av kurvan i Figure 1: 



Figure 1: Arousal, stress and performance 

Olika människor börjar på olika ställen på kurvan beroende på hur vältränad man är och beroende 

på vad man har för bakgrund. När fler krav läggs till kommer ens “arousal level” att växa. Är man 

inte i bra form (hungrig t.ex.) eller rädd kommer man få panik eller bli våldsam. En civilperson i 

krig t.ex. är konstant i ett stressat tillstånd, under ytterligare hot rör man sig mot panik eller flykt. 

Williams skriver att fysiskt och mentalt beteende i stress-zonen är bestämt av ”fight or flight” 

reaktionen, när hot eller rädsla sätter igång en adrenalinreaktion. Det civiliserade i en människa 

försöker då förtrycka reaktionen att slåss eller kanalisera aggressionen till något annat t.ex. sport. 

Men det ligger latent i de flesta, återhållet av sociala koder. I krigs- (eller brotts-) situationer bryts 

de här koderna ner och en oerhörd brutalitet kan komma fram, det man också kanske gör är att 

intala sig (och/eller andra) att våldet är en plikt. 

I artikeln "Emotions in Negotiation: How to Manage Fear and Anger," av Robert S. Adler, Benson 

Rosen, och Elliot M. Silverstein, publicerad i Negotiation Journal, står att förhandlingar ofta väcker 

olika känslor, särskilt rädsla och ilska. Det står också att känslor kan orsaka intensivt och irrationellt 

beteende och kan få konflikter att eskalera och förhandlingar att brytas. I artikeln står också att 

samma upplevelse kan trigga olika känslor i olika människor men, forskare har funnit att människor 

har samma basrepertoir av känslor. 

James F. Mattil är grundare av den prisbelönta hemsidan ”Flashpoints: Guide to World Conflict” 

som har besökts av miljoner och, enligt sidan, ”förhoppningsvis ökat förståelsen om politiskt våld”. 

2005 var Mattil i Irak för ”US Department of State”. Han har skrivit artikeln "What in the Name of 

God?: Religious Fundamentalism, Fear & Terrorism.", 2003, där han ser på den roll rädsla spelar 

för utvecklingen av religiös fundamentalism, särskilt makten rädslan för förändring har över folk. 

Han säger så här: 

"The common thread that weaves violent political movements together is fear. It is not the only 

motivating factor behind political violence, nor necessarily the most obvious, but it is virtually 



always there. Whenever we ask why people hate, or why they are willing to kill or die for a cause, 

the answer is invariably fear." 

Konflikt, utveckling

Kunle Ajayi har skrivit artikeln “The Political Economy of Globalization and Possibilities for 

Regional Economic Development in Africa” där han menar att konflikter gör det omöjligt för ett 

land att utvecklas, och dra till sig utländska investerare.  



Analys och diskussion

Vi kan här se kopplingar mellan meditation och känslor, och sätt att behandla/relatera till känslor, 

och även känslor och sätt att behandla/relatera till känslor och konflikter och konflikthantering. Det 

var en positiv överaskning att hitta material som visar att vi med hjälp av meditationen kan lära oss 

att behandla och relatera till känslor för att hantera konflikter. Det var mer än den direkta positiva 

effekt jag väntat mig få bekräftad. Meditation, av alla sorter som tagits upp här, minskar stress. Det 

visas av oberoende källor, jag har också fått fram källor som är neutrala och då menar jag neutrala i 

bemärkelsen att de inte har en tendens som gör att de vinklar material åt ett visst håll. 

Holen, Brunette och Nilsson visar att meditation påverkar känslan på olika sätt. Barker och Nilsson 

menar att vi kan jobba med känslan för att undvika konflikt, och för att underlätta vid konflikt. 

Nilsson menar att meditation har visats kunna hjälpa individen välja hur man ska reagera för att man 

märker när kamp- eller flyktreflexen är på väg att utlösas.

Materialet som behandlar känslor i olika varierade konfliktsituationer pekar också mot att individen 

kan påverka sina känslor. Det är Barker som listar saker som kan göras: 

• Bli medveten om sin egen rädsla, 

• identifiera hur man uttrycker rädsla, 

• bli medveten om i vilka situationer man blir rädd mm. 



I  Svenska Akademins Ordlista står att grundan, eftertanke och betraktelse är meditation. Här har vi 

en koppling mellan meditation och konflikthantering. I artikeln ”Emotions in Negotiation: How to 

Manage Fear and Anger” står om känslors påverkan vid förhandlingar. Här skulle meditation och 

Barkers medvetenhetsstrategi kunna tillämpas. 

Om individens förmåga att hantera känslor, och därmed hantera konflikter, förbättras kan också 

andra påverkas positivt. Slutsatsen kan dras att en grupp kan påverkas om en individ påverkas, 

eftersom individen mer eller mindre påverkar gruppen. Därmed skulle naturligtvis grupper också 

kunna påverkas positivt om individer i grupperna gör det. 

Det är många som menar att känslor och då främst rädsla och stress påverkar konflikt. Exempel på 

situationer från materialet är i medlingssituationer, terrorism mm. I konflikt mellan individer, 

grupper och stater. Materialet är från olika delar av världen och behandlar olika delar av världen. 

Jag tänker att vad som fungerar på individen och gruppen kan appliceras i många sammanhang och 

på många platser. Självklart finns kanske undantag p.g.a. t.ex. kulturella och religiösa orsaker mm. 

Visst är det många aspekter som spelar in i en konflikt men det handlar i slutänden om människor, 

som individer och i grupp. Kan dessa påverkas positivt tycker jag att det är viktigt att göra det. 

Även materialet om konflikter har källor som är oberoende och utan tendens.

Observera att de olika definitionerna av meditation stämmer till viss del överens med varandra men 

att det varierar hur mycket mellan de olika, ordlistor, meditationer och ordlistor och meditationer 

och meditationer. Efter att själv ha använt många och lärt ut olika meditationstekniker tycker jag att 

det de alla har gemensamt är det som står i National Encyklopedin, ”övning som omfattar 

psykosomatisk avspänning”. Jag tycker man kan säga att det handlar om att ha fokus på det man 

gör till 100%. Att vara i nuet. Om man sedan väljer att meditera på någonting man vill ha klarhet i, 

t.ex. om sig själv, eller för att uppnå någonting annat kan man välja olika metoder för det. Jag vill 

också påpeka att jag inte anser det vara nödvändigt att praktisera en teknik för att vara i ett meditativt 

tillstånd. Jag menar att de flesta av oss har varit i meditativa tillstånd utan att ha försökt uppnå just 

det. Ett exempel är surfaren som släpper kontrollen och instinktivt rör sig på vågen. Det här 



tillståndet benämns ofta ”nuet”. Folk pratar om att vara i nuet. Det har även andra namn som t.ex. 

flödet, på engelska ”the flow”. Svenska akademins förklaring av meditation kan kännas enkel. Man 

kan undra om det inte är något mer till det. Meditation kan beskrivas som det man gör, det vanligast 

förekommande oftast d.v.s. eftertanke, begrundan, observera tankar och känslor utan att agera på 

dem o.s.v. för att komma till ett resultat. Resultatet, klarhet, avspänning, insikt mm. är det man 

hänvisar till när man talar om ett meditativt tillstånd. Meditation kan vara både det man gör, vilket 

kan tyckas enkelt, men också effekten av det, klarheten det leder till. Man kan säga att det är 

kombinationen av görandet och effekten av det eller endera delen. 

I forskningsmaterialet om TM och Acem står det uttryckligen att man sett att olika sorters 

meditation ger olika resultat och inte kan ses som en och samma. Samtidigt visas det också här att 

flera olika meditationssätt har gemensamma effekter.

Märk väl att meditation används i många olika delar av världen och av många olika religiösa 

grupper. Eftersom större delen av jordens befolkning är religiösa kanske meditation är mer eller 

mindre naturligt för dem och det kanske är lättare att ta till sig för dem än för ateister. Det är troligt 

att det någonting som människor som praktiserar olika religioner är mer eller mindre familjära med. 

Om kritiken mot den tidigare forskningen i Washington D.C. vill jag säga någonting. Eftersom jag 

inte kommit åt själva ”the paper” om så kan jag tyvärr inte se helt vad kritiken riktar sig mot. 

Däremot kan jag säga att jag har jag svårt att tro att resultaten av de praktiska mätningarna skulle 

vara påverkade av teorin om effekten.

Jag tänker att det måste finnas fler som håller med Ajayji, tyvärr har inte tiden räckt till för att följa 

upp den här tråden vidare just nu.  

Den här informationen skulle kunna användas till vidare forskning och det kanske skulle kunna 

visa en anledning att använda meditation mer i skolor, i försvaret, militär, ”peace keeping forces” 

mm. Folk som vill göra något åt en konflikt själv ex. i en relation, familj, i konflikt-zon kan känna 



att det finns någonting de själva kan göra. Meditation skulle kunna vara deras redskap. Vad som är 

praktist att använda är nog olika för olika människor och olika situationer. Jag tänker att det skulle 

vara bra med kombinerade program t.ex. upplysning och diskussion i skolan tillsammans med 

meditation för att ungdommar ska kunna få en bild av och kunna analysera sin situation och 

omgivning och sig själva och sin plats i det stora sammanhanget. Alla stöter vi på konflikter och vi 

har alla mycket att vinna på att lära oss hantera dem. I stora sammanhang och mindre.

Slutsats 

Meditation kan hjälpa mot stress och med andra känslor och påverkan av dem för att underlätta och 

föhindra konflikter. Kan man lära sig mer om sin känsla och vara med och påverka den kan man 

också låta bli att hamna i konflikt och konflikter kan bli fredligare. Indirekt kan meditation ha en 

positiv påverkan på konflikter.

Det finns också material som pekar mot andra positiva effekter av meditation skulle kunna vara till 

hjälp i arbetet med konflikter, förbättrad hälsa, psykisk balans och intelligensen t.ex. 

Förhoppningsvis får vi se många intressanta forskningsresultat på det här området i fortsättningen.

Det man kan se är att även om meditationsteknikerna har olika verkningar pekar det mot att de alla 

skulle kunna hjälpa individen med konflikt. Detta skulle kunna göras i olika sammanhang och på 

olika sätt beroende på vad situationen kräver. 

Människor ingår ofta i grupper och även gruppen skull kunna gynnas av individens utövande. 

Konflikter påverkar individen i allmännhet, kan man lösa dem kan man bidra till bra relationer 

mellan länder, möjliggöra handelsförbindelser, immigration, hjälp vid flykt undan krig och 

oroligheter och hjälpa kommunikation och sammarbete individer och folk emellan i allmännhet. Det 



har sagts, och förnuftet säger nästan, att utveckling av länder och regioner underlättas av fred. Inte 

minst för att folk mår bra av att känna sig trygga. 
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