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INTRODUKTION 
Denna uppsats undersöker hur utövare av modern yoga förhåller sig gentemot ekologisk            

hållbarhet. Yoga har spridits globalt som en sekulär övning och är öppen för människor från               

olika religiösa och sekulära bakgrunder. Det är detta som har fångat mitt intresse. Människor              

utövar yoga av olika anledningar; flexibilitet, styrka och allmän hälsa, och utövarna är friska,              

sjuka, unga, gamla, män och kvinnor. Det som gör yoga ytterligare intressant är att det har                

etiska riktlinjer som är mindre kända, vilket gör det intressant att se hur en grupp människor                

som utövar yoga regelbundet uppfattar ekologisk hållbarhet. 

Nästan samtliga informanter har anknytning till Singapore, antingen genom boende          

eller uppväxt. Under de tre år som jag har bott i Singapore har jag vittnat en stor ökning av                   

miljömedvetenhet. I Sverige lär vi oss om ekologisk hållbarhet redan som små barn och det är                

en del av kulturen jämfört med många Asiatiska länder. Svenskar har till exempel tillgång till               

återvinningscentraler, vilket många boende i Singapore fortfarande inte har vid tiden för            

denna uppsats. När jag först anlände i Singapore hade jag inte tillgång till återvinning vare sig                

hemma eller på arbetsplatsen, tills en grupp av oss tog upp det med ledningen. Under de tre                 

åren har jag även sett nya festivaler och organisationer som uppmanar till ekologisk             

hållbarhet dyka upp allt oftare. Earthfest har organiserats för andra året i rad 2018 , butiker               1

använder mindre plastpåsar och lokala kaféer och hälsobutiker erbjuder återanvändbara påsar           

och sugrör, någonting som var högst ovanligt för bara tre år sedan. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av ekofeministisk teori undersöka hur utövare av               

modern yoga förhåller sig gentemot ekologisk hållbarhet. Är de medvetna om           

miljöförstörelse och påverkas deras vardagliga val av kunskapen? Utöver detta kommer           

uppsatsen granska om utövare av modern yoga anser att det finns en koppling mellan deras               

yogaövning och miljömedvetenhet. 

Här vill jag även passa på att förklara vad jag menar med modern yoga; med frasen                

modern yoga åsyftar jag vardagliga människor som utövar yoga samtidigt som de lever i det               

moderna samhället med åtaganden mot till exempel skola, jobb och familj, och inte asketer              

såsom tidiga yogautövare var. 

1 Den första Earth Fest arrangerades 2015 med ett uppehåll 2016. 
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Intervjuer samt tidigare forskning inom yoga och moral samt yoga och miljö kommer             

samlas in och bearbetas med fenomenografisk metod. Fenomenografi utvecklades för att           

beskriva och analysera hur människor uppfattar specifika fenomen ; i detta fallet ekologisk            2

hållbarhet. Syftet är att förstå fenomenet från de intervjuades upplevelser; prata med            

yogautövarna och i så hög grad som möjligt se individens upplevelser som de beskriver dem,               

utan att anknyta mina egna förutfattade meningar till svaren. Vad tycker de intervjuade             

personligen om ekologisk hållbarhet? Varför tycker de så? Eftersom fenomenografi lägger           

fokus på människans personliga uppfattningar blir det även möjligt att undersöka och förstå             

likheter och skillnader mellan vad intervjupersonerna tycker. De intervjuades svar          

kategoriseras i resultatet och diskuteras under uppsatsens diskussionsdel. Likheter         

kategoriseras efter miljö samt livsstil för att hitta trender mellan utövarnas medvetna moral             

samt deras handlande. Det är alltså inte fenomenet ekologisk hållbarhet som studeras utan             

uppfattningarna om fenomenet. 

Frågeställningen innehåller redan många problem. Vad kvalificeras som yoga? Yoga          

används ofta för att beskriva en fysisk aktivitet; avser då ovan fråga även andra aspekter som                

meditation och filosofi? Detta tas i åtanke vid val av personer för intervjuerna och därför har                

kriterier bildats för att intervjua personer med en regelbunden yogautövning med en bredare             

erfarenhet; detta kan innefatta filosofi, meditation, andningsövningar eller andra metoder, och           

syftar till att differentiera från fitness orienterade yogapass som finns tillgänglig på till             

exempel gym. Intervjupersonerna har alltså kunskap om att yoga kan vara mer än en fysisk               

träning. Ett till problem med frågan är att det även är skillnad mellan hur yoga utövas i                 

sekulära samhällen och i Indien, där den används i olika sammanhang såsom inom skolor och               

olika hinduiska rörelser. Det finns även olika traditioner av yoga både i och utanför Indien;               

Ashtanga, Hatha och Kundalini yoga, för att nämna några, men jag har valt att inte separera                

mellan olika yogatraditioner då jag anser att det faller utanför ämnets ramar. 

Det empiriska materialet kommer analyseras med hjälp av Ekofeministisk teori.          

Ruether, som är en ledande kristen teolog inom området, argumenterar för hur den             

västerländska kulturen har ärvt en dualistisk filosofi från Platon, som beskrev jorden som             

ondskefull, och som hon menar har lett till att människan har blivit bortkopplad från jorden i                

strävan efter livet som kommer efter döden. Ekofeministisk teori föreslår olika metoder -             

2 Uljens, 1989:10-11 
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huvudsakligen kristna - för att överbrygga sagd dualism. Även yoga arbetar mot samma mål              

genom att förespråka förening mellan kropp och själ. Kritik mot existerande litteratur för             

teorin kommer också tas upp och diskuteras i uppsatsen. 

 

METOD 

Idén att undersöka hur individer inom sekulära yogarörelser förhåller sig till ekologisk            

hållbarhet kom när jag gick en yogalärarutbildning samtidigt som jag läste om ekofeministisk             

teori. Den första veckan av utbildningen hade stark fokus på yogisk moral - Yama och               

Niyama - och jag upplevde att ekofeministiska idéer ekade under utbildningen vid upprepade             

tillfällen; vi hade nästan dagliga diskussioner om hur vi ska förhålla oss mot världen med               

minimal skada; i.e. värna om djur och natur genom att äta vegetariskt och hjälpa människor               

som är i nöd. Våra lärare utmanade dagligen våra normer - vad är kärlek, vad är respekt, vad                  

betyder neutralt förhållningssätt samt vad är rätt och fel - medan de dagligen provocerade oss               

att motsäga oss själva för att bli medvetna om våra förutfattade uppfattningar. Då jag redan               

hade för avsikt att undersöka ekologisk hållbarhet kändes yoga som ett intressant område för              

att undersöka ämnet. Med hjälp av min handledare har ämnet avgränsats för att inte bli en                

debatt om moralisk utveckling; till att bli en fenomenografisk undersökning av yogautövares            

personliga uppfattningar. 

Två kategorier har identifierats genom intervjuerna och presenteras i resultatet. För att            

få en större spridning i kategorierna skulle jag ha behövt intervjua fler personer och              

företrädesvis med större skillnader i ålder och bakgrund. Eftersom uppsatsen har begränsad            

tid för slutförande och längd har jag däremot varit tvungen att för det första begränsa mig till                 

5 intervjuer, och för det andra använda personer som varit lättillgängliga. Därför är samtliga              

intervjuade kvinnor, varav 4 har anknytning till Singapore. 

Enligt metoden borde en oberoende person testa kategorierna men detta har inte varit             

möjligt med tidsbegränsningarna, därför bör detta tas i åtanke vid läsning av resultatet. 

 

Fenomenografisk metod 

Fenomenografi är en kvalitativ metod som används för att beskriva människors uppfattningar,            

dvs deras personliga övertygelser, om ett fenomen. Målet är att förstå hur människan             

upplever sin omvärld. Michael Uljens gör i Fenomenografi - forskning om uppfattningar            
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skillnad mellan åsikt och uppfattning; åsikt menar han är en medveten reflektion med             

värderingar, medan uppfattningen är människans grundläggande förståelse av fenomenet.         

Fenomenografisk metod beskriver, analyserar och diskuterar människans uppfattningar; och         

olika människor kan även ha olika uppfattningar. Uljens ger följande ordning för utförandet             

av fenomenografi; företeelse i omvärlden, aspekter väljs ut, intervjuer om individers           

uppfattningar av företeelsen, intervjuer skrivs ut på papper, analys av intervjuerna och            

slutligen beskrivs analysen i kategorier. Intervjuerna måste begränsas eftersom de är           

djupintervjuer och varje intervju tar mellan 15 minuter och 2 timmar.  3

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna har utförts utefter riktlinjerna för forskningsetik; vilka utvecklades för att skydda            

patienter och försökspersoner från att bli kränkta eller skadade som en reaktion på forskning.              

Forskningsetik kräver att forskaren får informerat samtycke, gör risk-vinstbedömning samt          

att individens välbefinnande och säkerhet kommer före vetenskapens och samhällets intresse.          

Därför har samtliga informanternas namn kodats. Intervjuanterna blev även          4

medvetandegjorda nivån av uppsatsen samt dess syfte innan intervjuerna utfördes. 

Anna Davidsson Bremberg skriver i Människor och Makter att syftet med kvalitativa            

intervjuer är “främst att förstå, till exempel hur människor tänker, vad de tror på och varför de                 

har vissa åsikter eller föreställningar”. Informanter väljs noggrant ut och ska ha en varierad              

demografi av till exempel kön, status eller position för att hitta skillnader i informanternas              

uttalanden. Bremberg rekommenderar mellan 12-25 intervjuer för att ge tillräckligt med           

information för studien. På grund av tidsbegränsningar har jag begränsat mig till att intervjua              5

5 personer men om tid inte hade varit en begränsning hade jag intervjuat fler intervjuer och                

med en större skillnad mellan kön, ålder samt erfarenhet av yogautövning - till exempel              

erfarna yogalärare och studenter. 

Samtliga som har intervjuats är kvinnor då det var svårt att hitta män som föll under                

kriterierna för intervjuerna. Kriterium för att välja informanter var att de utövar yoga minst              

tre gånger i veckan och har övat under minst ett års tid. Samtliga intervjuade har olika                

bakgrund vad beträffar hemland, nuvarande bosättning, ålder, samt hur länge de har utövat             

yoga. Tre av de intervjuade, Informant 2 (28), Informant 3 (29) och Informant 4 (44), träffade                

3 Uljens, 1989:10-11 
4 God forskningssed, 2007:28 
5 Bremberg, 2010:69 
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jag under en utbildning till Yogainstruktör i Singapore; Informant 2 är född i Singapore och               

bor i Kina; Informant 3 är född i Filippinerna och bor i Singapore; Informant 4 är född i                  

Schweiz och bor i Singapore. Informant 5 (31) ger gratis yoga lektioner i Singapore Botanical               

Gardens varje söndag morgon, där vi träffades; hon är född i Singapore och bor i Singapore.                

Informant 1 (37) är bekant från England; hon är född i Sverige och bor för närvarande i                 

Sverige. Informant 1, Informant 4 och Informant 5 övar yoga varje dag, Informant 3 övar 3-4                

dagar i veckan och Informant 2 övar varannan dag. Informant 3 har övar yoga i 2 år,                 

Informant 1 i 5 år, Informant 5 i 6 år, Informant 2 i 8 år, Informant 4 16 år. 

Informant 1, Informant 2 och Informant 3 identifierar sig som icke-religiösa;           

Informant 1 är ateist; Informant 2 beskriver sig som andlig och Informant 3 är ointresserad av                

religion. Informant 2 övar även Reiki healing, kundaliniyoga samt olika former av chakra             

cleansing genom bland annat eteriska oljor. Informant 4 växte upp i en protestantistisk familj              

och följer de traditioner som hon vuxit upp med i Schweiz. Informant 5 är uppväxt i en                 

hinduisk familj i Singapore och fick prova olika yogaposer som liten innan hon visste vad               

yoga var. 

Intentionen var att utföra ostrukturerade intervjuer med löst formulerade frågor för att            

undvika att leda intervjun för mycket och istället låta informanternas svar leda intervjun.             

Svårigheter uppstod under båda av de första två intervjuerna då informanterna gav korta och              

direkta svar och var motvilliga att utveckla dem. Även med följdfrågor blev det svårt att               

komma in på djupet av deras personliga upplevelser av fenomenet ekologisk hållbarhet, och             

intervjuerna spårade istället av på en allmän diskussion om ämnet, dvs. hur samhället bör              

förhålla sig mot ekologisk hållbarhet, i stället för att dela sina personliga uppfattningar. Båda              

intervjuerna var färdiga på 20 minuter när jag inte fick mer information från informanterna. 

Jag vill notera att informanterna möjligtvis inte var bekväma med att dela sina             

personliga uppfattningar om fenomenet som är väldigt omdiskuterat idag, och möjligtvis           

upplevde att de måste ge svar de tror är rätt svar. Under mina tre år i Singapore har jag sett                    

ekologisk hållbarhet snabbt gå från att vara knappt märkbart till att bli ett vitt omdiskuterat               

ämne som regelbundet beskrivs i tv, tidningar och på tunnelbanan. Under Singapore Earth             

Fest 2018 lärde vi lokalbefolkningen att återvinna och kompostera; majoriteten var villiga att             

lära sig men det var tydligt att återvinning var nytt för de flesta på festivalen, inkluderat                

volontärerna. Det får mig att tro att medvetenhet har börjat spridas genom olika initiativ men               
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inte fullt integrerat i vardagen, och detta kan ha påverkat intervjuerna. Informanterna har             

ombetts att beskriva sina personliga uppfattningar om ett fenomen som har uppstått väldigt             

plötsligt och med starka åsikter för hur människan bör förhålla sig till ekologisk hållbarhet.              

Det jag inte tog i åtanke inför intervjuerna är hur informanterna har påverkats av denna               

plötsliga växling i ämnet, och i efterhand hade det varit intressant att försöka förstå deras               

upplevelser inför denna förändring. En annan möjlighet är att informanterna möjligtvis inte är             

insatta eller intresserade av ämnet men motvilliga att säga det, eller de upplevde tryck på               

grund av vår personliga relation. 

Oavsett vad anledningen är bestämde jag för att byta intervjumetod till email för att              

informanterna skulle få tillfälle att tänka igenom svaren i lugn och ro. Eftersom de första två                

intervjuerna utfördes via inspelning skrevs svaren ut och skickades tillbaka till informanterna            

med möjligheten komplettera eller ändra. Följande 3 intervjuer skedde endast via email.            

Följdfrågor samlades ihop och skickades ut till samtliga informanter vid två olika tillfällen.             

Däremot är det oklart om strategin hade en positiv inverkan; vid en följdfråga ombads              

Informant 3 vidareutveckla vad hon menar med att hon övar the mental aspect of yoga. Till                

svar skickade hon följande förklaring, eftersom terminologin avvek från hennes tidigare svar            

gjorde jag en sökning på Google och hittade att svaret var kopierat från en blogg vid namn                 

myphilosophyandexperience: 

 

Up to now we have only been talking about the physical side of yoga. Then comes the mental                  

and possibly the most important area of yoga. Because when we study yogic literature we find                

that yoga is a form of psychotherapy. The whole process of yoga eventually deals with               

knowing, understanding and realising the mind. Another type of stress is emotional.            

Emotional stress plays a very important role in our life. Intellectual stress plays a very               

important role also. Both types of stress deal with the feeling of security, inhibition, inferiority               

or superiority complexes and our ability to express ourselves. Many things are involved here,              

not just one. Through various practices of relaxation and concentration which aim to focus the               

attention at one point, we are able to overcome the state of emotional stress.  6

 

Då ämnet är ett starkt omdebatterat ämne i media, dvs. TV, tidningar socialmedia, för tiden               

av undersökningen, undveks frågor som antydde till specifika svar. Svaren fortsatte vara i             

hög grad opersonliga trots att intervjuerna utfördes via email och det är otydligt om det beror                

6 Siddharth Shankar Mishra, 11.06.2013 
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på att frågorna möjligtvis var för otydliga eller om de intervjuade upplevde förväntningar på              

hur de bör svara, som jag nämnt tidigare. I stället för att byta intervjumetod hade ett mer                 

taktiskt tillvägagångssätt varit att träffa samtliga individer i en miljö där de känner sig              

bekväma, såsom hemma hos varje enskild individ, så de upplever att de kan tala fritt utan                

förväntningar på vad som är rätt svar. Det hade också varit gynnsamt att börja intervjun med                

en längre introduktion och neutral diskussion som uppvärmning, så personerna hinner bli            

bekväma innan ämnet miljö och togs upp. 

När intervjumetoden byttes till email tillbads de första två av de intervjuade att läsa              

igenom sina tidigare svar och eventuellt komplettera sina svar. Informant 1 valde att             

vidareutveckla hur hon kom i kontakt med yoga och Informant 2 ändrade ingenting. 

Samtliga intervjusvar kategoriseras under två återkommande teman; Miljö och         

Livsstil. 

Litteratur 

Resultatet analyseras och diskuteras utifrån ekofeministisk teori, och de tänkare som har            

används främst är Sallie McFague, Rosemary Radford Ruether samt Larry L. Rasmussen,            

samtliga från tidigare kurslitteratur. 

Valet av hermeneutisk fenomenografi kom från målet att klargöra utövarnas          

perspektiv av ekologisk hållbarhet. Då arbetet begrundar hur intervjupersonerna förhåller sig           

till ekologisk hållbarhet; vad tycker de men främst hur agerar de; gör de medvetna initiativ               

för att påverka miljön långvarigt och varför? 

Vetenskapliga databaser 

Tidigare forskning har samlats in via den vetenskapliga discovery databas, för att jämföra             

med resultatet resultatet. Tre olika sökningar utfördes för att hitta tidigare forskning. Baserat             

på tidigare nämnda kriterier, utfördes följande sökningar med användning av SQL : 7

 

(yoga AND "moral development") 

Resultat: 9 

 

7 SQL är en förkortning av Structured Query Language och är ett programmeringsspråk som framför allt 
används vid sökning av data. Några SQL symboler är ( ) * “ ” AND NOT OR. 
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(“who practices yoga” AND demographics) 

Resultat: 78 

 

(yoga AND ethics AND ecolog*) 

Resultat: 16 

 

Följande kriterier lades ut för urval av artiklar: 

1. Artikeln måste vara peer reviewed. 

2. Artikeln ska beskriva modern yogautövning i sekulära samhällen. 

3. Artikeln ska inte handla om yoga som medel för att bota mentala eller fysiska              

sjukdomar (t.ex. ångestdämpande vid cancer). 

4. Artikeln bör vara publicerad mellan 2010-2018. Prioriteten ligger vid ny forskning           

men ett fåtal undersökningar från tidigt 2000-tal har refererats till i de fall där den               

bidrar med viktig data. 

 

TEORI 

Ekofeministisk teori kommer användas genom uppsatsen för att analysera och diskutera           

resultatet, och huvudsakligen tre forskare kommer användas; Sally McFague, Larry L.           

Rasmussen samt Rosemary Radford Ruether. 

Ruether argumenterar i Gaia & God - ecofeminist theology of earth healing för hur              

den västerländska kulturen, främst genom kristen teologi, har byggt upp ett patriarkaliskt            

samhälle som i sin strävan efter renhet och odödlighet är så bortkopplat från naturen att               

naturen har setts både som ond och demonisk, samt någonting som måste kontrolleras.             

Strävan efter det själsliga efterlivet har lett till en syn på den fysiska biologiska världen som                

korrupt och ondskefull. Den kristna teologin beskrivs i sin tur ha influerats av Platons              

dualism; själens längtan att undkomma jorden. Denna dualism ska ha motiverat klyftan som             

idag finns mellan människor och natur, då jorden ses som ett fängelse för själen. Ruether               8

argumenterar att kristendomens syn på dödligt liv som ondskefullt har lett till en jord-flyende             

 andlighet som i tur har bidragit till försummelse av jorden.  9 10

8 Ruether, 1994:129 
9 Egen översättning från engelskans earth -fleeing 
10 Ruether, 1994:139 
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McFague framhåller att jordens välbefinnande inte får ses som en privat fråga, utan             

måste få plats inom politik, ekonomi och debatter. Hon fortsätter med att förklara att teologi               

inte handlar om evig frälsning för individen, utan om jordens välbefinnande.  11

Både McFague och Rasmussen beskriver jorden som ett oikos. Oikos är en stängd             12 13

miljö där all natur - inkluderat djur och människor - är beroende av varandra och där alla                 

parter ständigt påverkar varandra. Allt på jorden är byggt på samma atomer och är därför               

relaterat. Rasmussen skriver i Earth Community "all that exists, coexists". McFague skriver            14

i Life Abundant att vi är en art bland miljontals andra, och att vi bör vara tacksamma                 

gentemot jorden för det liv den ger oss samt känna empati för allt liv på jorden, därför att vi                   

alla är förbundna med varandra genom ekosystemet. McFague framhåller att vi inte kan             15

leva i ett rättvist förhållande till andra livsformer såvida vi inte tar vara på jorden. Hon                

föreslår därför att människor bör bli mödrar och fäder för jorden, i ett universellt              

föräldraskap, och att vi inte begränsar sagt universellt föräldraskap endast till vår egen art,              

utan utsträcker den även till andra arter.  16

Vi kan se exempel på universellt föräldraskap i flera dokumentärfilmer som har            

kommit ut under senare år; 2012 Chasing Ice som dokumenterar hur arktiska isen smälter och               

påverkar resten av jordklotet; 2014 Cowspiracy behandlar hur industrin av mjölk- och            

köttprodukter bidrar till förorening och växthusgaser; 2016 Before the Flood ger oss en bild              

av hur jorden kommer förändras i och med den globala växthus uppvärmningen samt 2017              

Chasing Coral som dokumenterar förlusten av koraller i havet och dess implikationer. Syftet             

med denna typ av dokumentärfilmer är att sprida kunskap om klimatproblemet i ett försök att               

engagera tittarna med ansvar och omsorg för jorden och allt dess liv. 

Globalisering beskrivs av Rasmussen som en förlängning av kolonialism, där          

dualismen kvarstår mellan väst och öst, vit och svart, rik och fattig. Medans några länder i                

norr, i huvudsak de tidigare kolonialmakterna, fortsätter att plocka åt sig av de resurser som               

finns kvar, såsom olja och ädelmetaller, måste södern gräva upp sin natur för att förse norr                

med dessa resurser, i syfte att ta del i globaliseringen och öka lokala jobb och ekonomi. Detta                 

11 McFague, 2001:151 
12 McFague, 2001:142 
13 Rasmussen, 1996:324 
14 Rasmussen, 1996:324 
15 McFague, 2001:46 
16 McFague, 1987:163-164 
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menar Rasmussen är en fälla som i stället bara orsakar södern att bli allt fattigare då fattigare                 

länder måste tävla med varandra för att förse bästa pris, med bland annat avskogning och               

förorening som konsekvenser. Ännu ett problem som Rasmussen markerar är att norr inte tar              

ansvar för dessa konsekvenser utan hävdar att de endast gör affärer när de köper av billigaste                

leverantör. Att referera till länderna som norr och söder är förenklat men Rasmussen gör sin               

poäng förstådd. Med norr menar han länder som tidigare varit kolonialmakter, medan södern             

representerar de tidigare kolonierna. 

Rasmussen skriver att människan har påverkat naturen och sin omgivning sedan           

början av lantbruket. Kina har förorenat sitt vatten sedan 3000 år tillbaka och grekerna              

orsakade avskogning redan under Platons tid och därför behövs en ny lösning på problemet.              17

Både praktiska och etiska lösningar behövs för att uppnå ekologisk hållbarhet: reducering av             

konsumtion. Rasmussen föreslår återvinning och maximal användning av material;         

närproducerat och producerat av små lokala företag i motsats till storföretag; användande av             18

förnybar energi som vind, vilket är mindre kostsamt för samhället och inte orsakar den              

förorening som resulterar av olja och kol för energi. 

Medan McFague pekar ut individualism - koncentration på sig själv - som synonymt             

med själviskhet och menar att det orsakar fattigdom påvisar olika vetenskapliga           19

undersökningar att respekt för omvärlden tvärtemot börjar med individualism. Anne L. Zell            

och Ray F. Baumeister tillägnar ett helt kapitel i Handbook of the Psychology of Religion and                

Spiritualiy till att diskutera hur religion och andlighet kan vara medel till utveckling av              

självkontroll för moraliskt beteende, som i sin tur är viktigt för att leva i ett socialt samhälle.                 20

Liknande resultat har även getts av Diener, Beaman och Kalem, som lyfter fram att individer               

i ett tillstånd av “deindividuation” är mer benägna till att ljuga och stjäla och Diener och                21

Wallbom som visar att faktorer som bidrar till ökad självkännedom ökar självkontroll i             

sociala sammanhang . 22

 

17 Rasmussen, 1996:38 
18 Rasmussen, 1996:336 
19 McFague, 2001:137 
20 Paloutzian och Park, 2015:498 
21 Diener, Fraser, Beaman och Kalem, 182-183 
22 Diener och Wallbom, 1976:107-111 
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BAKGRUND 

Nedan ges kort bakgrund till ekologisk hållbarhet samt yoga. Beskrivningen fokuserar på att             

ge en bakgrund för den som inte är bekant med dessa två ämnen, i syfte att förstå resultatet                  

och diskussionen som följer. Jag även vill påpeka att endast en liten del av båda ämnen har                 

valts ut där de är relevanta till syftet med uppsatsen och hjälper läsaren att förstå resultatet                

och diskussionen.  

Ekologisk hållbarhet 

Uttrycket ekologisk hållbarhet syftar på mänskliga långsiktiga handlingar för att minska           

långvarig påverkan på djur, natur och människor. 

En intervju med Al Gore, USAs före detta vice-president och ordförande av Climate             

Reality Project beskriver Parisavtalet som skrevs under av 195 länder 2015. Under intervjun             

tillfrågades Gore hur en massiv global transformation kan se ut: “The good news is that               

establishing a healthy balance between human civilisation and the future is within our reach              

but it will require a highly functioning global ideology – and ours currently needs substantial               

reforms”. Han hävdar att jätteföretag har kapat demokratin och att kapitalism måste            23

avspegla både positiv och negativ inverkan av produkter och deras värde. 

Webbtidningen The Guardian rapporterade att SMI-Wizness Social Media        

Sustainability Index identifierade en ökning av företag runt om i världen med en avsedd              

social media plattform som diskuterar ekologisk hållbarhet. 2010 hade endast 60 företag en             

sådan plattform, 2011 hade siffran dubblats och 2012 identifierades 176 företag.  24

Termerna miljöförstörelse samt naturförstörelse kommer alterneras för att beskriva         

motsatsen till ekologisk hållbarhet. 

Yoga 

Termen Yoga kommer från sanskrits yuj och betyder att binda ihop, hålla fast. Mary Evelyn               25

Tucker och John A. Grim refererar till Yoga Sūtra för att beskriva de åtta tekniker som kallas                 

aṅgas , allmänt kända som The 8 Limbs of Yoga och återfinns i Yoga Sūtra 2.29;               

återhållsamhet (yama), disciplin (niyama), kroppslig attityd och hållning (āsana), rytm och           

23 The Guardian: 29.04.2016 
24 Matthew Yeomans: 21.02.2013 
25 Egen översättning från engelska “to bind together", "hålla fast" 
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andning (prāṇāyāma ), frigörelse av sensorisk aktivitet från dominans av yttre föremål           

(pratyāhāra), koncentration (dhāraṇā ), meditation (dhyāna), avskaffande av erfarenheter        

(samādhi).  26

Vanligen när vi talar om yoga syftar vi på āsana, den kroppsliga aspekten av yoga, där                

utövaren håller specifika poser för att utveckla och förbättra fysisk styrka och flexibilitet.             

Mircea Eliade observerar att  en konsekvens av āsana är neutralisering av sinnena: 

 

Consciousness is no longer troubled by the presence of the body. Furthermore, a tendency              

toward “unification" and "totalization" is typical of all yogic practices. Their goal is the              

transcendence (or the abolition) of the human condition, resulting from the refusal to obey              

one's natural inclinations.  27

 

Yoga innefattar flera olika element, såsom fysiska poser, andning, koncentration, meditation,           

etiska principer, andlighet, inåtvänd uppmärksamhet och självkännedom. Yama och niyama,          

de förstnämnda i listan av aṅgas tekniker, sätter ut riktlinjer för yogins moraliska dimension,              

i syfte att nå ett tillstånd av renhet. Yama, återhållsamhet, består av fem punkter;              

återhållsamhet från våld (ahiṃsā ), återhållsamhet från lögn (satya), återhållsamhet från stöld           

(asteya), återhållsamhet från sexuella aktiviteter (brahmacarya), och återhållsamhet från         

girighet (aparigraha). Niyama i sin tur består av fem discipliner; renlighet (shaucha),            

tillfredsställelse (santosha), självdisciplin (tapas), lära om sig själv (svadhyaya) samt          

acceptera sitt öde (iishvara-pranidhana). Patañjali som författade Yoga Sūtra - den första            28

boken som beskriver yoga - skrev att åstadkommande av de fem disciplinerna omsätts till              

självrespekt.  29

Mikel Burley lyfter fram att yoga har gått från att vara en estetisk disciplin för               30

avlägsenhet till en, som han citerar Maschi and Brown; “preventive, personal self-care            

activity at the social and interpersonal levels”. Burley menar att yoga främjar social             

interaktion och team building, vilket gör att vi bättre klarar trycket i ett modernt och tekniskt                

samhälle.  31

26 Eliade, 2005:9894 
27 Eliade, 2005:9895 
28 Eliade, 2005:9895 
29 Yoga Sūtra 2.32 
30 Burley, 2014:205 
31 Maschi och Brown, 2010:364 
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P. S. Sreevidya, som undersökte Yoga Sūtra som ett verktyg för ekologisk etik,             

uttrycker att yama och niyama påminner människan om sitt personliga ansvar för miljön.  32

 

Ethical principles of yoga are grounded in a profound understanding of the interaction             

between ourselves and the natural world. In light of this, it seems appropriate for human               

being to endeavor to conduct ourselves in consonance with the moral principles put             

forwarded in yoga system. Ethical principles of yoga give importance to           

self-responsibility for  our  own  life  and  at  the  same  time  for  the  future generations.  33

 

Sreevidya framhåller således yama och niyama som olika redskap för moralisk utveckling            

och ansvar. 

Marc Cohen och Stephen Penman skriver följande om yoga när han förklarar följden             

av yoga övning: 

 

Some people progress to a deeper understanding and practice of yoga as a path to enhanced                

health and enlightenment, bringing freedom from disease, repetitive thoughts and          

behaviours and a lasting sense of inner peace and happiness, despite the stresses and strains               

of modern life.  34

 

Med det lyfter Cohen fram skillnaden individer upplever beroende på hur djupt de går in i sin                 

yogaövning och visar på förändrad förnimmelse genom inre frid och glädje. 

 

RESULTAT 

Marc Cohen och Stephen Penman skriver att yoga erbjuder vägar till självförverkligande            

genom Bhakti (hängivenhet), karma (handling) samt jnana (filosofi). De lyfter fram att när             

meditation kombineras med lidelsefri medvetenhet - som vi sett Eliade beskriva som en             

konsekvens av yogautövning - tycks den förbättra den dagliga erfarenheten av livet, och             

argumenterar för att att yogis är mer benägna att vara i fred med sig själva och omvärlden,                 

vilket de konstaterar leder till ökad frid på personlig, gemensam och global nivå.  35

32 Sreevidya, 2017:275 
33 Sreevidya, 2017:275 
34 Cohen och Penman, 2005:Meditation is part of yoga 
35 Cohen och Penman, 2005:Meditation is part of yoga 
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En studie utförd 2002 undersökte vad som utmärker yogautövare i USA. Vid tiden för              

studien visar de att yogautövare till majoritet är vita (85%), kvinnor (76%), med en              

medelålder på 39.5 år samt är dubbelt så sannolika att ha högskoleutbildning (50%) jämfört              

med personer som inte utövar yoga (23%). En liknande studie från 2014 utfördes med              36

liknande resultat i England. Ding Ding och Emmanuel Stamatakis identifierar att yogautövare            

i England mellan 1997-2008 i överväldigande antal var vita (83.3), kvinnor (88.4%) samt             

dubbelt så sannolika att ha eftergymnasial utbildning (32.8%) gentemot icke-övare av yoga            

(14.9).  37

 

Intervjuer 

I motsats till förväntningar nämndes yogafilosofi endast en gång; Informant 5 beskriver            

Yama och Niyama som en del av hennes dagliga yogaövning. 

 

I practice good breathing habits, meditation, cleansing also known as kriya and the principle              

disciplines of Yoga categorized as Yama and Niyama. Let’s put them as the very roots of a                 

tree.  38

 

Samtliga 5 av de intervjuade visar att de är insatta i ämnet ekologisk hållbarhet och deras svar                 

överensstämmer med de problem som rapporteras i media för tiden av undersökningen.            

Samtliga intervjuade visar även ett personligt intresse för ämnet och livsstilinitiativ till att             

reducera långvarig och personlig inverkan på miljön. Svaren har således delats upp i två              

återkommande kategorier som diskuteras vidare; miljö och livsstil. 

 

Miljö 

Miljö kom upp tidigt som ett sätt att beskriva miljöförstörelse. Kategorin innefattar            

personliga reflektioner över vad som kännetecknar miljöförstörelse. De intervjuade har bland           

annat bets beskriva dess kännetecken och varför de bryr sig eller eventuellt inte bryr sig om                

ämnet. Samtliga intervjuade räknar upp olika aspekter av miljön som de anser bidrar till eller               

36 Birdee, Legedza, Saper, Bertisch, Eisenberg och Phillips, 2008:1653 
37 Ding och Stamatakis, 2014:173-174 
38 Informant 5, 10.04.2018 
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är konsekvenser av naturförstörelse. Dessa redogörs genom en uppdelning i tabell 1.            

Observera att ämnen som bara nämnts av en individ har utelämnats. 

 

Tabell 1 Uppdelning av teman för miljö 

Miljö 5 / 5 

Konsumtion / överkonsumtion 4 

Global uppvärmning 3 

Avskogning / Habitatdegradering 3 

Ohållbart lantbruk och fiske 2 

Överfiske 2 

Förorening (luft, vatten, jord) 2 

 
 

När Informant 5 tillbes beskriva sina personliga tankar kring ekologisk hållbarhet och vad det              

betyder för henne, ger hon följande svar:  

 

Sustainability to me is a chance to save the earth. It gives us the opportunity to conserve,                 

use resources responsibly and live on this earth with kindness. It is the art of not losing                 

biodiversity or destabilizing the earth system.  39

 

Informant 1 beskriver djur och natur som orsaker vid frågan varför hon bryr sig om ekologisk                

hållbarhet. Hon menar att det är ett resultat från att hon lärde sig att bry sig om djur och natur                    

under sin uppväxt. 

 

Jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Det är viktigt. Det är också för vissa                 

människor naturligt [att bry sig om djur och natur], och hur man vuxit upp spelar roll. Har                 

man vuxit upp på ett sätt lär man sig bry sig om naturen.  40

 

Vid samma fråga benämner Informant 5 jorden som en levande individ eller organism, och              

förklarar att jorden är hennes hem och därför förtjänar respekt. 

39 Informant 5, 10.04.2018 
40 Informant 1, 04.04.2018 
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Simply because the earth is my home and I respect her and the other beautiful lives that live                  

upon her.  41

 

Informant 3, Informant 2 och Informant 4 beskriver samtliga att framtida generationer är             

deras huvudsakliga motivering för att bry sig om ekologisk hållbarhet. Informant 3 utvecklar             

svaret: 

 

I care because I want my kids and my neighbours kids to have a long and healthy life, in a                    

clean world without climate change that will eventually change the world map as we know it                

today.  42

 

När jag ber Informant 3 beskriva de personliga ansträngningar som hon gör för att bidra till                

ekologisk hållbarhet förklarar hon att hon planerar att segla och lära sig en hållbar livsstil av                

avlägsna samhällen. 

 

Yes, I have and do my active choice by sailing and living sustainable for a number of years                  

most likely 8-10 years, by this I can contribute the clean living on the earth, and learn from                  

remote communities how to live by and from nature.  43

 

Konsumtion / överkonsumtion diskuteras av Informant 1, Informant 3, Informant 4 och            

Informant 5 som ett stort problem. Informant 1 och Informant 5 menar att överkonsumtion är               

en ledande faktor till miljöförstörelse. Informant 5 beskriver girighet som källan för            

överkonsumtion och miljöförstörelse: 

 

Fundamentally greed. The constant need to produce more and want more. Many industries             

are have increased the use of materials like metals, plastic, oil and rubber. These are used in                 

the production of numerous end products which can be associated with different industries             

such as Car production units, shipping industries, Cotton mills, plastics industries, Coal            

mining, heavy machineries and so on, which are causing numerous arduous effects and are              

considered to be non-environment friendly. This leads to pollution and waste.  44

41 Informant 5, 10.04.2018 
42 Informant 3, 09.04.2018 
43 Informant 3, 09.04.2018 
44 Informant 5, 10.04.2018 
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Informant 1 betonar att media driver människor till att ständigt köpa mer och nyare              

produkter: 

 

[Det är ett] Kommersiellt driv för att köpa och vilja ha saker hela tiden. En karusell för att man                   

ska vilja ha mer och mer och alltid vilja ha det nyaste och senaste och mycket grejer. Folk                  

lever sedentary   liv som möjligt för att istället bara köpa saker.  45 46

 

Svaren för kategorin visar att samtliga intervjuade är medvetna om och förenliga med de              

problem som rapporteras i media. Under senare år har det skett en ökning av konversation i                

ämnet ekologisk hållbarhet i medier. 

 

Livsstil 

Livsstil beskriver de metoder som de intervjuade använder för att påverka deras inverkan på              

miljön. De intervjuade har frågats om de personliga initiativ de tar för att bidra till ekologisk                

hållbarhet. 

I tabell 2 redogörs en uppdelning av kategorin livsstil på samma vis som vi sett för                

miljö. Som med tidigare kategori har ämnen utelämnats i de fall de endast nämnts av en                

individ. 

 

Tabell 2 Uppdelning av teman för Livsstil 

Livsstil 5 / 5 

Reducering och återvinning 3 

Köpa / sälja begagnat 2 

Köpa kläder av högre kvalitet 2 

Mindre slöseri av vatten och el 2 

Ekologisk mat 2 

Mindre djurprodukter 2 

 

45 Författaren har kursiverat ordet sedentary för att markera att informanten använt ett engelskt ord. 
46 Informant 1, 04.04.2018 
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Informant 2 förklarar: 

 

I feel that whatever difference I do I will make a difference to my own life first”.  47

 

När hon tillfrågas om hon tror jorden går igenom miljöförstörelse beskriver hon sitt mål att               

leva mer naturligt, samtidigt som hon förbättrar familjens hälsa. Hon gör således ekologisk             

hållbarhet synonymt med hälsa. 

 

One of the things I’m focusing on right now in my life is creating a more sustainable process                  

and future for our next generation. It is a personal responsibility as well as a responsibility for                 

the new generation so the new generations can see what we loved through and preserve the                

earth for them because the earth is not ours. For this, I’m trying to infuse into my lifestyle                  

more “green ways”. I saw when I was in Germany, for an exchange student program, how                

they preserve the plastics and I was very inspired. I am trying to infuse that into my own life                   

now. Reduce packaging and all that. I am also trying to be free from chemicals for health. One                  

of the things I do is I am trying to affect my family, to let them know not to eat processed food                      

and also to let them know to eat natural, and more greens, don’t kill animals. And to get them                   

off medication, so all natural healing. I am trying to do this for a small community first, in my                   

own life, and slowly spread that knowledge. I think it’s a personal responsibility for the earth.               

 48

 

Vid tillfrågan om vad hon har för funderingar kring ekologisk hållbarhet delar Informant 3              
med sig sin redan utformade plan till att leva med en minimal inverkan på miljön: 
 

Sustainability is what we all need if we want to maintain the world as a living ground for                  

humans, without it we will outgrow our self and become more or less extinct. Me and my                 

husband will be living in a sustainable way/lifestyle when we go sailing Que Pasa (That’s the                

name of our boat) will be self-sustainable with solar energy and water maker, but again it all                 

require energy to be produced, but once produced it will go on and on.  49

 

Reducering och återvinning är en lösning som tas upp och diskuteras av Informant 1,              

Informant 2 och Informant 5. Informant 1 berättar att hon alltid har med sig en tygpåse när                 

47 Informant 2, 05.04.2018 
48 Informant 2, 05.04.2018 
49 Informant 3, 09.04.2018 
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hon går ut för att undvika plastpåsar. Informant 5 återvinner och har minskat användningen              

av vatten och el hemma och på jobbet, samt använder e-statements. Informant 2 lärde sig att                

reducera och återvinna förpackningar under ett utbytesprogram i Tyskland, som vi sett i ett              

citat i kategorin miljö. 

Informant 1 och Informant 4 försöker ge största möjliga livslängd till prylar genom att              

köpa begagnat och skänka bort eller sälja det de inte längre har användning av. Informant 1                

berättar att hon har köpt sina möbler begagnade samt handlar mindre fast fashion såsom              50

H&M. Både Informant 1 och Informant 4 berättar att de försöker köpa hållbara kläder som               

tillverkats genom hållbara förutsättningar och har en längre livscykel. Informant 4 försöker            

ge ett andra liv till sina gamla prylar genom att sälja eller skänka bort dem - i stället för att                    

slänga. Hon tillägger “I also could consume less”. 

Mat nämns på olika sätt som ett av livsstilinitiativen. Informant 1 beskriver att hon              

köper ekologisk mat när hon kan. Speciellt kaffebönor, dom menar hon är viktiga att köpa               

ekologiskt. Informant 2 motiverar minskad köttkonsumtion och Informant 5 är vegetarian.           

Informant 2 förespråkar även naturlig mat men vidareutvecklar inte vad detta innefattar.            

Informant 3 äter ekologiskt och förklarar att hon undviker miljöskadliga produkter som odlad             

lax. 

 

DISKUSSION 

Trots att samtliga intervjuade är uppväxta i olika länder - Sverige, Schweiz, Singapore,             

Filippinerna - är deras svar i hög grad överensstämmande med varandra. Det är inte möjligt               

att avgöra orsakerna bakom detta med informationen som samlats ihop genom intervjuerna.            

Några möjligheter är att specifika människor med liknande uppfattningar söker sig till yoga,             

att yoga på något sätt påverkar människors uppfattningar om ekologisk hållbarhet, eller att             

det är en konsekvens av globalisering; dvs. global tillgång till samma information. Människor             

från olika länder använder samma sociala medieplattformar; Youtube, Instagram, Facebook,          

för att nämna några, där Engelska är det dominerande språket. Amerikanska filmer och             

dokumentärer spelas upp över hela jorden, internationella organisationer lanserar samma          

kampanjer och reklamfilmer både i Europa och i Asien. Det är omöjligt i nuläget att dra                

50 Med fast fashion avses kläder med kort livscykel, då kläderna efter kort tid måste slängas och ersättas, vilket i 
sin tur leder till överkonsumtion av kläder. 
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slutsatser för hur mycket av svaren som är påverkade av yttre faktorer, såsom nämns ovan,               

och det utgör ett intressant område för framtida forskning. 

P. S. Sreevidya uttrycker att yama och niyama fungerar som redskap för att utveckla              51

en känsla av moral och personligt ansvar för miljön Jag hade hoppats att de intervjuade skulle                

beskriva om deras yogaövning påverkar hur de agerar ekologiskt såsom vi sett motiverat av              

Sreevidya , Eliade samt Cohen och Penman; men ingenting sådant framkom under           52 53 54

intervjuerna. 

För att påverka svaren i så liten grad som möjligt utvecklades frågorna till att vara               

tvetydiga, i de fall de berörde ämnet ekologisk hållbarhet. Då ämnet är starkt omdebatterat i               

media, för tiden av undersökningen, undveks frågor som kan antyda till specifika svar.             

Möjligtvis blev frågorna i stället för otydliga eftersom det var oväntat svårt att få utförliga               

svar, och i informanterna undvek medvetet eller omedvetet att dela sina personliga            

uppfattningar. Ett annat alternativ för svårigheten är att de intervjuade möjligtvis upplevde en             

form av grupptryck till att ge svar de tror är korrekta. Utförandet av intervjuerna var en                

utmaning då det tidigt framstod att intervjupersonerna inte ville dela med sig av sina              

personliga åsikter som när Informant 3 kopierade en beskrivning från en blogg, för att              

vidareutveckla vad hon menar med the mental aspect of yoga , i stället för att skriva med                55

egna ord. I stället för att byta intervjumetod hade ett mer taktiskt tillvägagångssätt varit att               

träffa samtliga individer i en miljö där de känner sig trygga och upplever att de kan tala fritt.                  

Det hade också varit gynnsamt att börja intervjun med en längre introduktion som             

uppvärmning och för att upprätta förtroende mellan informant och intervjuare, så personerna            

hinner bli bekväma innan ämnet miljö och togs upp och deras perspektiv blev ifrågasatta. 

Från svaren kan inga kopplingar göras mellan vare sig intervjupersonernas ålder eller            

hur länge de har utövat yoga och deras uppfattning av- eller ansvarstagande gentemot             

ekologisk hållbarhet. Informant 2, som är yngst av de intervjuade, visar störst insikt för sin               

direkta omvärld och förhållandet mellan miljö och hälsa, medans övriga intervjupersoner -            

huvudsakligen Informant 1 och Informant 5 - talar om miljöförstörelse och politik. Det går              

inte att dra några säkra slutsatser från så få intervjuer om detta kan vara relaterat till                

51 Sreevidya, 2017:275 
52 Sreevidya, 2017:275 
53 Eliade, 2005:9894-9895 
54 Cohen och Penman, 2005:Meditation is part of yoga 
55 Informant 3, 09.04.2018 
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intervjupersonernas ålder, utan ger möjligheten för en ny studie för framtiden där ett stort              

antal personer med större åldersskillnader intervjuas. 

De livsstilinitiativ som beskrivs i intervjuerna föreslår att det finns en känsla av             

ansvar för natur, djur och samhälle hos de intervjuade. Flera exempel ges där de försöker leva                

på sätt som de anser vara mer förenligt med- och mindre skadliga för naturen. Informant 3                

planerar att leva på en segelbåt med sin make, där de kan kontrollera sin direkta inverkan på                 

miljön genom att helt övergå till förnybar energi och vatten samt lära sig naturligare              

levnadssätt. Informant 5 beskriver vikten av att bevara och använda resurser ansvarsfullt och             

att leva på jorden utan att förlora den biologiska mångfalden eller destabilisera jordsystemet.             

Avskogning / habitatdegradering är ett av de mest nämnda teman då det nämns som ett               

ekologiskt problem av 3/5 personer. Det är däremot ingen som nämner om de tar personliga               

beslut för att inte bidra till eller för att minimera habitatdegradering. Detta är speciellt              

intressant eftersom 4/5 av de intervjuade bor eller har bott i Singapore där skogsbränderna i               

Indonesien regelbundet leder till haze; rök från Indonesien, som sprids när regnskog bränns             

ner för att ersättas av palmoljeplantage . 56

Konsumtion / överkonsumtion var det största temat som kom upp under intervjuerna            

och beskrevs som en ledande faktor för miljöförstörelse av fyra av de fem som intervjuades.               

De intervjuade visar medvetenhet inför ämnet genom att beskriva sina val att köpa begagnat,              

köpa högre kvalitet och återvinna. Informant 5 och Informant 1 beskriver överkonsumtion            

som girighet av både företag och konsumenter; företag vill sälja mer och individer vill köpa               

mer. Informant 1 menar att detta är orsakat av ett tomrum som finns hos konsumenten som                

försöker fylla det med prylar. Informant 4 försöker hitta ett andra liv till de prylar hon inte                 

längre har användning av genom att skänka bort eller sälja dem. 

 

SAMMANFATTNING 

Fem kvinnor som regelbundet utövar yoga har intervjuats för att undersöka hur deras             

uppfattning av ekologisk hållbarhet ser ut. Trots att samtliga intervjuade är uppväxta i olika              

länder - Sverige, Schweiz, Singapore, Filippinerna - är deras svar i hög grad             

överensstämmande med varandra. Det är värt att observera att svaren även stämmer väl             

56 Haze Pollution (Elektronisk). http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2013-08-30_185150.html 
(04.05.2018) 
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överens med nyheter som rapporteras i media. De intervjuade har gett beskrivningar av de              

bekymmer de ser i miljön samt vilka initiativ de personligen tar till för att minska               

miljöförstörelse. Störst är temat för konsumtion / överkonsumtion, följt av reducering och            

återvinning. Det är möjligt att svaren är påverkade av media. Palmolja nämns inte under              

någon av intervjuerna trots att 3/5 av de intervjuade nämner avskogning / habitatdegradering             

som ett problem. 

Ett oväntat resultat från studien är att personerna var motvilliga att diskutera sina             

personliga upplevelser av ekologisk ohållbarhet. Det är oklart om detta var medvetet eller             

omedvetet från informanternas sida och varför. 
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