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Sammanfattning 

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne inom jordbruket, trots detta är vi på väg att använda 

upp den fosfor vi har tillgång till i marken. Denna studie har därför valt att fokusera på en 

stor källa till fosfor som inte tas till vara på i många av dagens samhällen: mänsklig avföring. 

Många samhällen har genom historien använt mänsklig avföring som en resurs, bland annat 

som gödsel vid matodling, vilket återför en stor del av fosforn till marken. I dagens samhällen 

ses mänsklig avföring som någonting oönskat och äckligt. Vad är det som skapat denna ovilja 

att använda denna källa till fosfor? Varför slutade samhällen använda mänsklig avföring som 

gödsel vid matodling? 

 

Syftet med denna studie är att belysa de anledningar som ligger bakom att människor slutar 

att använda mänsklig avföring vid odling av mat. En tematisk analys, och utvalda delar av en 

komparativ analys, har använts för att analysera lämpligt publicerat material. Denna analys 

har skapat resultatet som sedan har ställts mot studiens teoretiska ramverk vilket inkluderar: 

människans syn på sin egen avföring, smuts och renhet, och mänsklig avföring som resurs.  

 

Studiens resultat tyder på att det främst är en accelererad urbanisering och en modernisering 

av samhället som leder till att människor slutar att använda mänsklig avföring som gödsel 

inom matodling. Människans syn på renhet ställs mot synen av mänsklig avföring som en 

resurs. Valet att använda mänsklig avföring eller ej styrs av den kulturella uppfattningen om 

vad som är rent och smutsigt. När de negativa associationerna kring mänsklig avföring 

överväger de positiva så leder det till att människor tar avstånd från mänsklig avföring trots 

att exkrementer fortfarande skulle kunna användas som en resurs. 

 

Nyckelord: fosforns kretslopp, mänsklig avföring, äckel, renhet, urbanisering, modernisering. 

 

 

 

  



Abstract 

Phosphorus is an essential nutrient in agriculture, despite this fact we are well on our way to 

using up the phosphorus we have access to in the ground. This study has therefore focused on 

a major source of phosphorus that is not taken into consideration in a vast majority of today’s 

societies: human excrement. Many countries have used human excreta as a resource 

throughout history, including as a fertilizer when producing food, which ensured that a major 

part of the phosphorus was returned to the soil. In societies today human excrement is viewed 

as something unwanted and disgusting. What is it that makes humans hesitant to use this 

source of phosphorus? Why did societies stop using human excrement as a fertilizer when 

growing food?  

 

The purpose of this study is to examine the underlying causes for why people stop using 

human excrement as a fertilizer when producing food. A thematic analysis, combined with 

selected parts of a comparative analysis, has been used to analyze apt publicized material. 

This analysis has resulted in the study’s result, which has then been pitted against the 

theoretical framework for this study. The theoretical framework includes: people’s view of 

their own excreta, dirt and cleanliness, and human excreta as a resource. 

 

The result suggests that it primarily is an increased urbanization and a modernization of 

society that leads people to stop using human excrement as a fertilizer when producing food. 

Human perception of purity is pitched against the view of human excrement as a resource. 

The choice of using human excrement or not is governed by the cultural perception of what is 

clean and what is dirty. When the negative associations connected to human excrement 

outweigh the positive, then humans distance themselves from it, even though the excrement 

could still be used as a resource.  

 

Keywords: phosphorus cycle, human excrement, disgust, purity, urbanization, modernization.  
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Näringsbrist är ett aktuellt och globalt problem för världens matodling (Gilbert, 2009). Fosfor 

är ett av de näringsämnen som som krävs vid odling av mat, och det är också ett av de 

näringsämnen som minskar i marken världen över. Detta skapar stora problem för 

matproduktionen (Falklöf, 2009). Länder över hela världen utvinner fosfor för att tillsätta vid 

matodling, men fosfor är en ändlig resurs och forskare spår att fosforn kommer ta slut inom 

en relativt snar framtid om man fortsätter utvinna det i samma takt som man gör idag. Detta 

riskerar att minska matproduktionen och höja matpriserna (Gilbert, 2009). Denna minskning 

sker trots att människor på naturlig väg skapar fosfor i form av avföring. I industriländer idag 

spolas denna resurs främst ner i avlopp via vattentoaletter, vilket innebär att den fosfor som 

finns i denna avföring i stor del går förlorad till vattendrag, deponi eller förbränning (Jenkins, 

1999).  

 

I många samhällen ser man i dag på mänsklig avföring som någonting äckligt. Detta trots att 

man historiskt sätt har använt mänsklig avföring som gödsel för odling, och trots att vissa 

länder använder mänsklig avföring än idag. (George, 2008). Avloppsslam har stor potential 

för att fånga upp fosfor och återföra det till jorden, och bedöms av Naturvårdsverket som det 

område där störst skillnad kan göras på kort sikt. Livsmedel innehåller stora mängder fosfor, 

mängder som i slutändan främst hamnar i avloppsvatten (Naturvårdsverket, 2013). För att 

säkerställa tillgång till fosfor för gödsling, så är det viktigt att hålla kvar fosforn i det 

organiska kretsloppet. För att säkerställa detta så är det viktigt att se till att fosforn ej sköljs ut 

med vatten för att sedan sedimenteras (Ehinger, 2016). Då man i dag spolar bort stora 

mängder fosfor som har sitt ursprung i mänsklig avföring så bryts det naturliga kretsloppet. 

Detta gör att man tvingas skapa fosfor på konstgjort sätt för att tillfredsställa den mängd som 

behövs för sättet man odlar på idag (Hill, 2010). En förenklad bild av hur detta brott påverkar 

fosforns kretslopp kan ses i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. En förenklad bild av det organiska fosforns kretslopp, skapad av författaren till 

denna studie. 
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I många samhällen idag så är vattentoaletten norm. Det avfall som uppstår spolas iväg till 

reningsverk där det behandlas innan det släpps ut i vattendrag igen. När avföring spolas iväg 

till reningsverk så blandas det med olika sorters ämnen som även de har spolats ner i avlopp 

och toaletter (George, 2008). Denna beblandning gör mänsklig avföring näst intill 

oanvändbart som gödsel efter att det spolats ner i toaletten (Jenkins, 1999). Förr kunde man 

gödsla med slam utan att det bröt kretsloppet, men nu har ämnen förts in i kretsloppet såsom 

kemikalier, tungmetaller, hormoner och läkemedel, som inte bryts ned på samma sätt som 

gödsel. Det råder brist på forskning inom området kring vilken påverkan dessa ämnen kan ha 

på lång sikt när de används som gödseltillförsel (Naturvårdsverket, 2008).  

 

Det finns idag inget samhälle som hanterar mänsklig avföring på ett hållbart sätt (Rockefeller, 

1998). Negativa konsekvenser finns alltid för mark, vatten, och/eller mänsklig hälsa. Det 

värsta alternativet ur ett miljöperspektiv är i många fall vattenreningsverk, vilka omvandlar 

mänsklig avföring till en oförutsägbar, och därmed oanvändbar, restprodukt. 

Vattenreningsverk och vattentoaletter använder även stora mängder vatten, mängder som 

många länder inte har tillgång till (Rockefeller, 1998). 

 

På grund av växande problemen kring bristande  näringstillgång och vattentillgång och en 

ökad sjukdomsspridning som växer fram vid en accelererad urbanisering av samhället så är 

det av största vikt att belysa de bakomliggande orsakerna varför vi i världen idag, till största 

del, har slutat använda oss av mänsklig avföring inom matproduktion. Det här arbetet 

kommer att undersöka de orsaker som ligger bakom varför samhällen slutar använda 

exkrementer för matodling. Genom att jämföra flera olika länders historia och utveckling 

inom hantering av mänskligt avfall så skapas en övergripande bild över deras syn på 

mänsklig avföring och hur den ändrats. Denna studie undersöker varför samhällen slutar 

använda en källa till fosfor som finns i vår vardag genom att titta på två historiska fall och två 

nutida fall.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa orsaker till att olika kulturer slutar använda mänskliga 

exkrementer vid odling av mat. För att uppnå detta syfte så används främst en tematisk analys 

för att analysera publicerat maerial inom ämnet.  

 

1.3 Frågeställning 
För att uppnå studiens syfte så har följande frågeställning formulerats: 

 

- Varför slutar/slutade samhällen  använda mänsklig avföring som gödsel inom matodling?  
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1.4 Uppsatsens disposition 
Inledningen i detta arbete syftar till att ge en bakgrund till området, presentera syftet för 

studien, och även ange frågeställningen som kommer fungera som en röd tråd genom hela 

arbetet. Efter dessa avsnitt så presenteras den teori som har använts för att analysera resultatet 

i studien och den tidigare forskning som finns inom området. Metodkapitlet redovisar den 

metod som har använts för insamling och analys av data. Även för- och nackdelar med vald 

metod redovisas.  

 

Resultatkapitlet presenterar de resultat som kommit fram i undersökningen, separat för de 

fyra länderna och de tre temana, men även några övergripande likheter. I diskussionen 

analyseras teorin utifrån det teoretiska ramverket, studiens syfte och frågeställning. 

Diskussionen innehåller även en kritisk analys över vald metod. Detta följs av en slutsats där 

ett svar på frågeställningen presenteras. Arbetet avslutas med en referenslista över använda 

källor. 
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2 Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

Mänsklig avföring är en stor källa till forsor som människor har kontakt med dagligen, trots 

detta ser många av dagens samhällen inte på exkrementer som en resurs, utan som ett 

problem (Jenkins, 1999). Hanteringen av och synen på mänsklig avföring är starkt kopplad 

till människors sätt att se på renhet och smuts (Angyal, 1941). Människans inställning till sin 

egen avföring påverkar hanteringen av, och synen på, mänskligt exkrement i samhällen såväl 

som människors uppfattning kring sin roll i naturen. För att kunna besvara frågan om varför 

samhällen slutar använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling så krävs det en inblick 

i hur länder ser ut och hur de har utvecklats, men också i hur människor ser på renhet, den 

egna kroppen, sin plats i naturen och sin avföring. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk och 

tidigare forskning så ämnar studien sätta beslutet att sluta använda mänsklig avföring inom 

matodling i ett kulturellt sammanhang över tid och rum. 

 

Tidigare forskning inom ämnet har främst en deskriptiv ingång. Fokus har legat på att 

beskriva hur samhällens hantering av avfall ser ut eller vilka konsekvenser gödsel med 

mänsklig avföring har rent praktiskt, men inte varför man inte använder sig av denna källa till 

fosfor. Denna studie har mer fokus på bakomliggande orsaker till varför samhällen slutar 

använda mänsklig avföring som gödsel vid odling. Tidigare forskning har använts som 

material för resultatet i denna studie och ställs sedan emot det teoretiska ramverket i 

diskussionen för att belysa de bakomliggande orsakerna till varför mänsklig avföring slutade 

användas.  

 

2.1 Mänsklig avföring som resurs 

Ett land som sägs ha vart det första att börja bruka jorden i den form vi idag känner igen som 

”jordbruk” var Egypten. Redan från början så var jordbruket starkt kopplat till synen på 

cirkulära system; död och återfödelse och årets gång. Man tillbad gudar som pånyttföddes 

tillsammans med den nya skörden, och man såg på djur, människor och miljön som delar av 

ett kretslopp och hade moraliska och etiska normer i samhället som säkerställde att 

människor respekterade detta kretslopp (Nabudere, 2013). 

 

Förr såg människor sig själva som en naturlig del av jordbrukets kretslopp, men detta har 

ändrats, främst på senare tid vid introduktion av mer västerländska vetenskapliga 

odlingsmetoder (Nabudere, 2013). Panesar et al. (2007) skriver om hur samhällen historiskt 

sett har använt mänsklig avföring inom odling och att det är relativt nyligen under 

mänsklighetens historia som man slutat med detta. Historiskt sett såg man den nytta slutna 

kretslopp hade för resurser och för effektivare odling. Detta kan ses i många kulturer och 

länder under historiens gång, såsom i Indien, Kina, Japan, Grekland, Peru, Mexiko, Tyskland 

och Frankrike, med flera (Panesar et al. 2007).  

 

Mänsklig avföring och urin har använts av nästan alla kulturer under årtusenden och då inte 

endast som gödsel vid odling, utan även som blekmedel, kompost, för hygien, medicin med 

mera. Det är först på senare år som mänsklig avföring har börjats ses som någonting oönskat 
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och separat från samhället i stort, och som någonting oanvändbart (Panesar et al. 2007). 

 

På senare år har många jordbruk gått från cirkulär, hållbar, ekonomi till icke förnybar 

ekonomi med introduktionen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel (Nabudere, 

2013). Detta har lett till många negativa konsekvenser, och trots att den globala efterfrågan 

för mat stiger i värden så har man under de senaste 50 åren sett en rekordsnabb minskning 

gällande människors tillgång till naturliga resurser (Nabudere, 2013). Människor lever i allt 

större utsträckning ett liv utan kontakt till jordbruk eller natur, vilket leder till att många 

människor ser på sig själva som fristående från det naturliga kretsloppet och tar avstånd från 

sin plats i naturen och den egna kroppens naturliga funktioner, såsom sin avföring (Jenkins, 

1999). 

 

2.2 Människors syn på avföring  

Trots de positiva aspekterna av att använda mänsklig avföring som en källa till fosfor, med 

mera, så är detta inte normen i de flesta av dagens samhällen. Näst intill alla kulturer i dag ser 

avföring som någonting äckligt. Känslan av äckel finns för att skydda kroppen mot fara, även 

om denna fara är inlärd och socialt konstruerad. Saker som inte väcker känslor av äckel i 

vanliga fall, såsom mat, kan bli ”förorenade” om det kopplas till någonting äckligt. Detta kan 

ske via beröring, eller genom tankeassociation med någonting som klassificeras som äckligt 

(Angyal, 1941). Detta visar på den starka kraft som kommer från association, och detta gäller 

även för hur vi ser på vår egen avföring; om man ser på avföring som någonting äckligt så är 

chansen stor att man inte vill odla sin mat med det. 

 

Primater i det vilda har inte en stark avsky för sin egen avföring, detta eftersom de oftast är 

nomadiska i sin livsstil och inte använder samma sovplats flera nätter i rad. Detta gör att 

bakterier och andra negativa effekter av fekalier inte hinner påverka dem (Vannelli, 2015). 

Avsky för sin egen avföring verkar inte ha utvecklats hos människor förrän man skaffade sig 

fasta bosättningar, vilket i sin tur ledde till att man utförde sina behov på avsedd plats på 

avstånd från boningen. Barn föds inte rädda för fekalier, utan det är någonting de lär sig av 

sina föräldrar. Barn lär sig att se avföring som ett tecken på sin egen orenhet; någonting 

oönskat och smutsigt som kommer från deras kroppar. Genom att utföra sina behov avskilt 

och eliminera alla bevis att det skett så kan de hålla uppe bilden av sig själva som rena i 

andras ögon. Det skapar däremot en invand skam för den egna kroppen och en inlärd syn på 

kroppen som oren (Vannelli, 2015). 

 

Paul Rozin och April E. Fallon skriver i sin artikel A Perspective on Disgust (1987) om de 

bakomliggande orsakerna till människors avsky för sin egen avföring. De skriver att folk ser 

på många av kroppens vätskor som äckliga om de lämnat kroppen, exempelvis blod, saliv, 

urin och avföring. Detta fenomen kallas ego alien och innebär att när någonting lämnat 

kroppen så anses det som främmande, inte längre en del av det kroppsliga jaget. Det är även 

en skillnad mellan avsmak (distate) och äckel (disgust). Avsmak är kopplat till preferens, 

medan äckel är förenat med att någonting är farligt eller kontaminerat (Rozin och Fallon, 

1987). 
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Avföring kan ses som den huvudsakliga formen av äckel, den grundläggande formen, då den 

delas av näst intill alla människor av alla kulturer. Däremot ser alla föräldrar inte sina barns 

avföring som någonting motbjudande, och vissa kulturer konsumerar avföring i traditionella 

eller rituella sammanhang. Detta tyder på att människor, under vissa omständigheter, kan 

åsidosätta detta äckel då någonting annat anses ha högre prioritet (Rozin och Fallon, 1987). 

Reaktionen av äckel kan även lindras genom upprepad kontakt med det äckliga, likväl som en 

avsaknad av kontakt med någonting kan leda till en starkare reaktion av äckel eftersom man 

inte är van (Rozin och Fallon, 1987). Denna uppfattning står i stark kontrast till Panesars 

(2007) redovisning av de många länder och kulturer som använt mänsklig avföring som en 

resurs genom tid och rum. 

 

2.3 Renhet och smuts 

Tidigare forskning visar att smuts och renhet är centrala begrepp när det kommer till 

diskussionen kring mänsklig avföring. Begreppen skapar förståelse kring hur människor 

förhåller sig till sin egen avföring och hur samhällen hanterar det. En del av modernitetens 

kulturella uttryck kan ses i hur människor i samhället ser på smuts och renhet, alltså hur 

kulturen i samhället förhåller sig till mänsklig avföring. 

 

Smuts och renhet är väldigt subjektiva ord med många olika innebörder och antydningar. 

Definitionen om vad som är rent eller orent är alltså ett väldigt flytande begrepp som haft 

olika innebörd genom historien, i olika kulturer och i olika sammanhang. Saker vi ser som 

orena idag väckte ingen avsky förr, och saker som sågs som orent förr reagerar vi ej på idag. 

Smuts är i sig inte en fast materia, utan det får sin innebörd utefter de kulturella 

omständigheter som omger det (Douglas, 1966). Detta gör begreppen ”smuts” och ”renhet” 

svårdefinierade. 

 

Smuts kan definieras som materia på fel plats. Därför kräver definitionen av smuts en form av 

uppfattning om vad som skapar ordning, vad som är rätt och fel gällande materia. En 

kulturellt vedertagen sanning om klassificering utgör grunden för att någonting ska uppfattas 

som smuts, alltså det som blir över eller fel. Det är även möjligt att vissa saker som 

klassificeras som smuts i de flesta sammanhang kan ses som rena under speciella 

omständigheter (Douglas, 1966). Ett exempel som Douglas (1966) tar upp är att skor i sig 

inte ses som någonting orent, men om de står på matbordet så är det stötande. Samma sak 

med mat; i sig är det inte smutsigt, men på kläder så är det oönskat. Viss sorts materia kan 

alltså ses som ren under vissa omständigheter, men smutsig under andra. På samma sätt kan 

orena handlingar utföras i symboliska syften; exempelvis äta rester från någon annans skål 

för att visa sin lägre ställning, eller dricka en högre stående persons badvatten för att visa 

vördnad (Douglas, 1966). Smuts och renhet kan alltså ses som kulturellt skapade begrepp och 

inte satta i sten. 

 

Smuts blir just smuts när materia inte infaller i vår uppfattning om vad som är rätt. Om man 

exempelvis ser en kvist utomhus så är det inte skräp, men hamnar kvisten i vårt kök så är den 
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oönskat och klassas därmed som fel, eller som skräp. Likaså med jord; utomhus är det inget 

fel, men i sängen är det smuts (Frykman och Löfgren, 1980). Frykman och Löfgren (1980) 

stödjer alltså Douglas definition om att smuts är materia på ”fel” plats, men lägger i sin bok 

främst vikt på att redogöra för kulturen i samhället, hur den ändrar sig och hur den påverkan 

människor. Folk blir påverkade av samhället både på ett medvetet plan och ett omedvetet 

plan; mycket av det man växer upp med blir integrerat utan att man reflekterar över det. Det 

är på detta sätt som sociala normer och kulturer växer fram och hålls vid liv (Frykman och 

Löfgren, 1980). 

 

Då människor ser på avföring som en resurs så ses det inte som någonting ”fel” i lika stor 

utsträckning (Panesar et al. 2007). I kontrast till detta så är det lättare att se mänsklig avföring 

som ”fel”  och smutsigt om samhället behandlar det som någonting oönskat (Rozin och 

Fallon, 1987). 

  

Sammanfattningsvis har det moderna samhället gjort att människor distanserar sig från 

naturen och ändrats sin syn på vad som är rent och smutsigt. Uppfattningen som många 

samhällen har idag om avföring som någonting smutsigt och oönskat stämmer inte överens 

med alla länders uppfattning, eller uppfattningar länder haft genom historien (Panesar et al. 

2007). Detta tyder på att det är en föränderlig kulturell uppfattning, vilket innebär att hur 

människor ser på sin egen avföring ändras genom tid och rum. Människor verkar ta avstånd 

från en lättillgänglig fosforkälla på grund av sociala föreställningar om renhet, sin syn på sig 

själva och sin avföring, och sin syn på mänsklighetens roll i naturen. Resultatet som följer i 

detta arbete undersöker huruvida detta stämmer.  
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3 Metod och material 
Denna studie har använt sig av en tematisk analys, och utvalda delar av komparativ analys, 

för att jämföra lämpligt publicerat material.  

 

3.1 Metod för insamling av publicerat material 
Den litteratur som främst legat till grund för detta arbete är publicerade böcker inom området 

sanitet och renhet genom historien och tidskriftsartiklar. Rose Georges bok The Big Necessity 

(2008) användes för att få en grundläggande inblick i hur dagsläget ser ut, samt en överblick 

över avloppets historia, i de fyra länderna som har valts ut i studien. Tre teman identifierades 

efter en första genomgång av materialet då de stod ut som återkommande i de fyra länderna: 

”Urbanisering och modernisering”, ”Hygien och hälsa” och ”Hållbarhet och hushållning”. 

Dessa teman användes sedan som riktlinjer för att ta fram ytterligare publicerad litteratur 

inom området. Den databas som främst har använts i detta arbete är ScienceDirect, men även 

sidor som Google Scholar har använts för att få fram relevanta artiklar. Det insamlade 

materialet har gett en tillräcklig grund för att kunna besvara frågeställningen i det här arbetet. 

 

Studien valde att använda länder som undersökningsenheter eftersom det är de enheter som 

det undersökta materialet främst använder sig av. Publicerat material tenderar att vara 

uppdelat efter länder som undersökningsområden, vilket gör att det är lättare att hitta 

publicerat material som kan ge ett tillfredsställande svar på frågeställningen om samma 

enheter används. 

 

Länderna Indien, Kina, England och Japan valdes ut på grund av att det var dessa fyra länder 

som hade tillräckligt med publicerad litteratur inom ämnet för att kunna besvara studiens 

frågeställning. I två av länderna så har brottet redan inträffat (England och Japan) och i två av 

länderna så sker brottet idag (Kina och Indien). Urvalet begränsades till fyra länder då fler 

länder med tillräckligt material ej hittades efter rimlig eftersökning. 

 

3.2 Analys av material 
Det underlag som tagits fram från publicerad litteratur har främst analyserats med hjälp av en 

tematisk analys. En tematisk analys innebär att den data som ska analyseras delas upp i olika 

teman för att få fram ett tydligt resultat som kan ställas mot varandra och diskuteras. De tre 

teman som har använts i denna undersökning är ”Urbanisering och modernisering”, ”Hygien 

och hälsa” och ”Hållbarhet och hushållning”. De tre temana är alla kopplade till studiens 

inriktning kring mänsklig avföring och toaletter och till studiens teoretiska ramverk. Temat 

”Urbanisering och modernisering” redovisar för hur landets urbaniseringsprocess påverkar 

inställningen till, och hanteringen av, mänsklig avföring och toaletter, och även hur 

moderniseringens kulturella uttryck påverkar landets inställning till toaletter och mänsklig 

avföring. ”Hygien och hälsa” redovisar för landets sanitet kring mänsklig avföring och 

toaletter. ”Hållbarhet och hushållning” innebär landets syn på mänsklig avföring som resurs. 

Mycket av resultatet skulle kunna presenteras under mer än ett tema, det har därmed varit 
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svårt att renodla tematiken. Ett val har då tagits under vilket tema som resultatet ska 

presenteras under baserat på vart det passar in bäst. De tre temana har använts för att 

analysera materialet tematiskt på ett systematisk sätt, vilket har skapat resultatet i denna 

studie.  

 

Den tematiska analysen har kombinerats med utvalda delar av en komparativ analys för att 

strukturera undersökningen och jämföra temana mellan länderna. Komparativa analyser 

inkluderar generellt många olika delar som inte är nödvändiga när den kombineras med en 

tematisk analys, och detta arbete har inte haft tillräckligt med material att tillgå för att kunna 

genomföra en fullgod komparativ analys, utan den har skalats ner för att hjälpa till att ställa 

de olika temana och länderna mot varandra. Författaren har tagit inspiration från den 

komparativa analysens antagande om att det finns likheter eller skillnader mellan företeelser 

vilket skapar en förståelse för ett område. I detta arbete redogörs länders skillnader och 

likheter mellan de olika temana för att skapa förståelse för varför samhällen slutar använda 

mänsklig avföring som gödsel vid matodling. En komparativ analys ger en bra möjlighet att 

jämföra valda aspekter av de olika länderna precis då man slutar använda mänsklig avföring 

vid odling, oavsett när detta inträffar i historien (Denk, 2002). Den komparativa analysens 

undersökningsdesign har använts för att strukturera arbetet och jämföra de valda temana i tid 

och rum (Denk, 2002).  

 

3.2 Avgränsningar och reflektion över metod 

Viss data av det som samlats in i detta arbete skulle kunna presenteras under mer än ett tema, 

eftersom det påverkar mer än en aspekt av samhället samtidigt. De valda temana är därför 

inte ultimata; en tematisk analys ska endast kunna redovisa resultat under ett tema för bästa 

resultat (Wagner et al. 2012). Arbetet hade i början fyra teman: ”Urbaniseringsprocessen”, 

”Modernitetens kulturella uttryck”, ”Hygien och hälsa” och ”Hållbarhet och hushållning”. 

Resultaten under temana ”Urbaniseringsprocessen” och ”Modernitetens kulturella uttryck” 

gick in i varandra så pass mycket att ett val gjordes att slå ihop dessa två teman till ett tema: 

”Urbanisering och modernisering”.  

 

Den tematiska analysen går ej ned på djupet, utan ger en mer övergripande bild av de teman 

som valts ut,vilket gör att undersökningen kan vara svår att återskapa (Wagner et al. 2012). 

Då denna studie är av ett kvalitativt format så är den svårare att generalisera då de fokuserar 

mer på tolkningar (Wagner et al. 2012). För att kunna identifiera mer övergripande och 

generella mönster så skulle fler länder med fördel ha kunnat inkluderats. Studien hade även 

kunnat fokusera på färre länder och fler teman för en bredare kontextuell analys kring varför 

samhällen slutar/slutade använda mänsklig avföring vid matodling (Wagner et al. 2012). 

Denna studie har använt fyra länder då det var dessa länder som hade tillräckligt med 

publicerat material inom området för att besvara frågeställningen. Andra länder hade 

möjligtvis kunnat inkluderas om en mer utförlig efterforskning gjorts, men den tidsram som 

arbetet utfördes under gjorde att material för fler länder inte hann identifieras. Två av 

länderna ger ett historiskt perspektiv då de redan slutat att använda exkrement, medan två av 

länderna befinner sig i brottet idag.  



Tove Thimrén  Karlstads universitet 

10 

 

 

Det material som har använts i denna studie fokuserar främst på andra områden än vad som 

krävs för att besvara frågeställningen i denna studie, med undantag för Rose Georges bok The 

Big Necessity (2008). Därför har denna studie behövt plocka ut relevanta delar av publicerad 

litteratur för att använda dessa i resultatet. Författaren är inte van att använda sig av en 

tematisk analys, vilket ökar risken för att missa viss information eller lägga för stor vikt på 

annan (Wagner et al. 2012). En svaghet i denna studie är att författaren ej har läst in sig på 

ländernas kontext i detalj, vilket hade kunnat ge en ökad förståelse för resultatet. Inget mer 

material hittades efter en rimlig genomgång av litteratur inom ämnet, detta kan bero på att fel 

sökord har använts när författaren har letat litteratur. Då ämnet kring mänsklig avföring ses 

som tabu av många så kan det vara svårt att hitta material inom området, och vissa använder 

sig inte av välkända termer för att referera till mänsklig avföring vilket gör att det är lätt att 

förbise visst material.  
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4 Resultat 
Resultatet presenteras med de fyra länderna som huvudrubriker, och delas sedan även upp 

mellan de tre temana. De tre teman som har använts i denna undersökning är ”Urbanisering 

och modernisering”, ”Hygien och hälsa” och ”Hållbarhet och hushållning”. I slutet av kapitlet 

presenteras även övergripande likheter och skillnader mellan länderna. Visst resultat skulle 

kunna presenteras under mer än ett tema, en avvägning har då gjorts för vart det passar in 

bäst. 

 

4.1 England  
Under 1800-talet konstruerade London ett modernt avloppssystem efter att stadsmiljön länge 

lidit till följd av bristen på hantering av mänsklig avföring och dålig sanitet. Överklassen 

installerade vattentoaletter innan ett riktigt avlopp var konstruerat då de sågs som moderna 

och åtråvärda (Reagan, 2015). 

 

Urbanisering och modernisering 

Urbaniseringen av London ledde till att en stor mängd människor flyttade in på en liten yta, 

detta utan att det existerade ett sätt att ta hand om all avföring detta resulterade i . 

Människorna som bodde i staden blev introducerade till vattentoaletten som någonting 

modernt och gav folk en möjlighet att slippa hantera avföring direkt. Detta gjorde att många 

införskaffade vattentoaletter på kort tid. I början var det endast överklassen som hade råd 

med vattentoaletter, vilket gjorde att de sågs som åtråvärda och snart spred sig i samhället 

(Reagan, 2015).  

 

Då installation av vattentoaletter spred sig nedåt i samhällsklasserna blev normen att spola. 

Folk såg det som en statussymbol och som ett smidigt sätt att slippa hantera avfall. 

Vattentoaletter installerades innan ett funktionerande avlopp fanns på plats och staden fick 

stora problem med lukt och sjukdomar. Staten var intresserad av att skapa en miljö fri från 

lukt och syn av mänskligt avfall, hälsoaspekten av lämplig hantering av avföringen var inte 

det som vägde tyngst (Taylor, 2005). Till följd av detta blev London den första staden i ett 

västerländskt land som konstruerade ett modernt avloppssystem under 1800-talet (Reagan, 

2015).  

 

Hygien och hälsa 

Införandet av vattentoaletter medförde inte en direkt utveckling av tillförseln av färskvatten 

och bortförande av avloppsvatten. Denna brist på infrastruktur ledde till att städerna stank och 

fick problem med sjukdomsspridning med mera (Taylor, 2005). De som installerade 

vattentoaletter led av gaser från avloppen, och floden Themsen blev förorenad. Detta ledde 

till sämre hälsa för alla i staden tills avlopp och system för färskvatten installerades (George, 

2008). På sikt så minskades sjukdomsspridningen i städerna genom installationen av 

vattentoaletter, men det krävdes bättre hantering av avloppsvattnet som uppstod och tillgång 

till färskvatten (Taylor, 2005). 

 



Tove Thimrén  Karlstads universitet 

12 

 

 

Hållbarhet och hushållning 

Europa, och alltså England, har genom historien vägt mellan två ståndpunkter; de som är för 

att använda mänsklig avföring som gödsel och ser det som en resurs, och de som inte anser 

att det är en användbar resurs och därför borde göras av med så snabbt och enkelt som 

möjligt. Det var alltså två fraktioner som argumenterade över om mänsklig avföring skulle 

värdesättas eller ej (Rockefeller, 1998). Synen på avföring som någonting oönskat vann och 

normen blev att spola ut avföring i floden Themsen (Taylor, 2005).  

 

4.2 Japan 
Japan har en långtgående historia av att använda mänsklig avföring som gödsel vid odling. 

Redan innan Edo grundades (under 1400-talet) så samlades mänsklig avföring in som gödsel 

för bondgårdar i området (Hanley, 1997). En ökad befolkning i kombination med relativt små 

ytor odlingsbart land ledde till ett intensivt jordbruk för att säkerställa att tillräckligt med mat 

producerades. Detta skapade ett behov av gödsel, men då Japan inte hade en stor mängd djur 

användes mänsklig avföring istället (Hanley, 1997). Mänsklig avföring användes i stor 

utsträckning tills befolkningen blev så stor att värdet på mänsklig avföring sjönk tillräckligt 

så att det inte längre var ekonomiskt för bönder att samla in det för användning (Hoshino, 

2008). 

 

Urbanisering och modernisering 

Under Meijiperioden (1868-1912)  började Japans industrialisering och allt fler människor 

flyttade in i städerna. Under Meijiperioden skapades även en del materiell infrastruktur som 

fortfarande användes hundra år senare (exempelvis vattenakvedukter och för 

avföringshantering). Vattensystemet och avföringshantering var reglerat av regeringen, med 

regler och vakter kring hanteringen (Hanley, 1997). Infrastruktur, såsom vattenakvedukter, 

byggdes av shogun eller annan person med makt som sedan införde regler kring användandet 

(Hanley, 1997). 

 

I början av 1900-talet gjorde en kombination av ökad befolkning, minskad area odlingsmark 

och introducering av konstgödsel att priset på mänsklig avföring som gödsel gick ner rejält. 

Under en stor del av Japans historia så hade mänsklig avföring ett pris eftersom det var en 

eftertraktad resurs som gödsel för odling. Denna prissättning garanterade att avföringen i 

städerna och på landsbygden samlades in och användes på odlingar. Minskningen i 

avföringens värde gjorde att insamlingen inte längre blev lönsam och istället för att betala för 

insamlandet av mänsklig avföring så började dessa uppsamlare ta betalt för sina tjänster 

istället (Hoshino, 2008). Denna förändring skedde runt 1930-talet, och detta ledde till att 

uppsamlingen av mänsklig avföring slutade sjunka i lika snabb takt. Trots detta så spred sig 

sjukdomar såsom dysenteri och tyfoidfeber eftersom motivationen för uppsamlare var låg då 

det var svårt att sälja vidare mänsklig avföring, detta trots att de fick betalt för uppsamlingen.  

 

Missnöje från befolkningen och uppsamlarna, kombinerat med en rädsla för epidemier 

motiverade staten att ta kontroll över uppsamlingen av avföring. Under början av 1900-talet 
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började staten ta steg för att kontrollera hanteringen av mänsklig avföring, bland annat genom 

införande av infrastruktur och lagar gällande hantering och prissättning av mänsklig avföring. 

Staten utvidgade sitt ansvar över åren för att se till att hanteringen gick rätt till och motverka 

spridningen av sjukdomar (Hoshino, 2008). 

 

Den moderna vattentoaletten introducerades relativt sent i Japans historia, det var efter andra 

världskriget som en kombination av att amerikanska trupper stationerade i Japan krävde 

liknande bekvämligheter som de var vana vid hemifrån, och påtryckningar från företag som 

tillverkar toaletter gjorde att det blev vanligare att använda toalett än att huka. TOTO är det 

ledande företaget i Japan, och i världen, när det kommer till tillverkning av vattentoaletter 

och de började installera vattentoaletter i hotell och köpcenter för att få folk att testa deras 

produkter och sen köpa hem dem. Detta gjorde att vattentoaletter såldes och installerades i 

snabbare takt än innan (George, 2008). Toaletter ses som ett design-val, en statussymbol, och 

någonting att vara stolt över (om man har pengarna för en modern toalett vill säga). Detta gör 

att Japanska toaletter är kända världen runt som innovativa och lyxiga (George, 2008). 

 

Hygien och hälsa 

Japan under Edoperioden (ca. 1603-1868) har setts av många som relativt primitiv; städerna 

hade inget modernt vatten- och avloppssystem och majoriteten av mänsklig avföring 

hanterades manuellt. Trots detta hade flertalet städer, exempelvis Edo, Osaka och Kyoto, en 

stor befolkning som var relativt frisk (Hanley, 1997). Detta står i skarp kontrast till många 

större städer i västerländska länder där sjukdomar försvårade bibehållande av stora städer 

under långa perioder, ibland trots ett existerande vatten- och avloppssystem.  

 

Japans befolknings goda hälsa kan förklaras med att mänsklig avföring noga samlades in som 

en resurs, och därmed inte kom i kontakt med människor i vardagen till lika stor utsträckning 

som det ofta gjorde i väst (Hoshino, 2008). Japan har även en kultur kring badande, och 

människor höll sig generellt renare än de gjorde i väst (George, 2008). Avföringen användes 

som gödsel först efter att ha förvarats i minst en månad, eftersom det var väl känt att det var 

en hälsorisk att använda obehandlade exkrementer. Detta bidrog till en minskad 

sjukdomsspridning, tillsammans med det faktum att de flesta japaner åt tillagad mat och 

drack sitt vatten efter att det kokats (Hanley, 1997). 

 

Det var först efter att mänsklig avföring gick ned så mycket i värde att uppsamlarna behövde 

ta betalt för sitt jobb som sjukdomar började bli ett mer utbrett problem i många stora 

Japanska städer. Uppsamlare av mänsklig avföring var inte lika motiverade att samla in 

exkrementer eftersom de inte kunde sälja det. Detta ledde till införande av ett statsstyrt 

system för att få situationen under kontroll där staten tog kontroll över föreningarna som 

samlade upp avföringen och såg till att alla människor i städerna fick tillgång till deras 

tjänster. Under början av 1900-talet så införde staten gradvis mer infrastruktur såsom 

behållare för behandling av mänsklig avföring, avloppssystem och reningsverk. Staten tog 

steg för att förbereda ett införande av avloppssystem och vattentoaletter, men situationen med 

ökad sjukdomsspridning och missnöje bland befolkningen var så akut att snabbare lösningar 

var prioriterade. Systemet var därför fortfarande främst baserat på manuell upphämtning av 
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avfall som sedan främst användes som gödsel för odling. Vattentoaletter introducerades sedan 

gradvis för att underlätta för reningsverken och minska sjukdomsspridningen ytterligare 

(Hoshino, 2008).   

 

Hållbarhet och hushållning 

Den största skillnaden mellan Japan och länder i väst var att mänsklig avföring sågs som en 

resurs, inte som någonting dåligt. Folk samlade noga in sin avföring för att använda som 

gödsel eftersom de fick betalt för det (Hanley, 1997). Mänsklig avföring var så värdefullt att 

hyran baserades på hur många som bodde i boendet. Hyran var lägre om det var fler 

hyresgäster i boendet, eftersom ägaren hade äganderätt för avföringen, medan hyresgästerna 

själva hade äganderätt till urinen (Hanley, 1997). Under 1600-talet skapades föreningar där 

byar utanför städerna ägde rätten att samla in avföring i städerna, dessa föreningar resulterade 

även till tvister gällande vem som hade rätt till insamling av avföring (detta gällde främst 

fasta fekalier, inte urin). Priserna för avföring steg så högt så vissa fattiga bönder inte hade 

råd att införskaffa tillräckligt med gödning, detta ledde till incidenter av stöld, trots att 

fängelse var ett möjligt straff (Hanley, 1997). 

 

År 1955 användes 90 % av mänsklig avföring som gödsel vid odling i landet. I dag används 

mindre än 1 % (Ukita & Nakanishi, 1999). Japan slutade att använda mänsklig avföring inom 

jordbruket vid införandet av ett statsstyrt system som samlade in avföringen och istället för 

att transportera det till odlingar, behandlade det på avloppsreningsverk (Hoshino, 2008).  

 

4.3 Indien 
Indien som land har en långtgående tradition av att använda torrtoaletter, eller att använda 

naturen som en toalett (George, 2008). På senare år så har en ökad urbanisering lett till att 

människor utan vana att använda toaletter flyttar in till städerna, viket skapat stora 

sanitetsproblem (George, 2008). Resultatet tyder på att människor i Indien inte brukar 

använda mänsklig avföring som gödsel vid odling, varken historiskt eller idag. 

 

Urbanisering och modernisering 

Indien genomgår idag en omfattande urbanisering, den ökade mängden människor på liten 

yta har lett till dåliga sanitära förhållanden och en svårighet att ta hand om all den mänskliga 

avföring som uppstår i städerna (George, 2008). 

År 2014 lanserade Indiens regering en stor satsning för att få stopp på ”open defecation” 

(öppen defekation). Satsningen heter Swachh Bharat Abhiyan och försöker få stopp på den 

stora andel människor som fortfarande utför sina behov utomhus på öppen mark genom 

införandet av infrastruktur såsom latriner (Swachhbharat, u.å.).  

 

Ett problem när toaletter införs till människor som inte är vana vid att använda dem är att 

personer inte alltid tar hand om toaletterna, särskilt om de är allmänna. Viktiga aspekter som 

gör att toaletterna inte används är även det faktum att i många fall är dessa cement- och 

tegelbyggnader bättre byggda än mottagarens boningshus, vilket gör att latrinbyggnaden 
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används som ett extra rum eller tempel, och de människor som bor på landsbygden fortsätter 

att använda naturen som toalett. Andra viktiga aspekter är bristande tillgång till vatten i vissa 

av dessa latriner, religion som anger att man inte ska defekera nära bostaden, dåligt designade 

latriner som blev fulla för fort eller invaderade av flugor. Människor såg inget fel med att 

använda naturen som en toalett och när latrinerna inte medförde någon tydlig fördel så 

fortsatte man med det man var van vid. Detta gör att installerade toaletter blir stående 

oanvända, använda som någonting annat, eller använda men inte städade. Efter att otaliga 

latriner har stått oanvända i år så har staten infört sociala incitament för att få folk att vilja ha 

en toalett istället för att endast satsa på det materiella (George, 2008).  

 

Hantering av mänsklig avföring är kopplad till kastsystemet då det ofta är de lägst stående 

kasten, främst i traditionella samhällen, som tvingas ta hand om avföringen (Human Rights 

Watch, 2014). Detta gör att många i Indien associerar hanteringen av mänsklig avföring med 

någonting orent, och någonting som står under dem, vilket gör det svårt att diskutera. Det 

skapar även en ovilja att installera toaletter som behöver tömmas manuellt. Även personer 

som kommer från lägre stående kast ser det som en påminnelse om deras historia av 

förtryckelse i samhället och väljer därför att inte installera toaletter på grund av detta. Då 

manuell tömning av toaletter är starkt kopplat till kastsystemet så väljer många att investera i 

större hål för sina toaletter istället för de som sanktioneras av regeringen (Vyas, 2015). Detta 

leder till att folk väntar med att bygga toaletter så att de har råd, och att flera inte har råd alls 

med de toaletter de skulle kunna tänka sig att bygga, och därmed inte bygger någon toalett 

alls.  

 

Indien har infört lagar som förbjuder manuell tömning av toaletter, men det ser annorlunda ut 

i praktiken. Landet har även infört stora satsningar på att bygga toaletter som inte kräver 

manuell tömning, bland annat vattentoaletter (Human Rights Watch, 2014). I dag installeras 

allmänna toaletter med rinnande vatten i städer där människor kan betala en liten summa för 

att använda dem. Dessa lyckade satsningar kommer främst från privata företag, de som 

initieras av staten ges ingen respekt då invånare tenderar att se statens ägodelar som 

allmänhetens ägodelar, vilket resulterar i att lokalerna plundras och töms på inredning 

(George, 2008).  

 

Att inte ha en toalett ses allt mer som någonting ociviliserat. Idealet är att en familj ska äga en 

toalett för kvinnorna i hushållet så att de slipper utföra sina behov utomhus där de riskerar 

trakasserier och våld (Royte, 2017). Toaletter kan kosta mycket pengar att installera vilket 

gör att det främst är välbärgade familjer och samhällen som kan investera i dem. Detta gör att 

toaletter blir ett tecken på status (Vyas, 2015). Kvinnor förväntas i många områden att endast 

utföra sina behov när det är mörkt ute, vilket leder till hälsoproblem, djurangrepp, överfall, 

med mera (George, 2008). På senare år har politiker och andra högre uppstående människor i 

samhället börjat prata om toaletter och sanitet, vilket är en stor skillnad mot det tabu som 

rådde innan (George, 2008).  
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Hygien och hälsa 

När människor flyttar in i städer skapar detta problem med nedsmutsning och spridning av 

sjukdomar, för att förhindra detta installerar flertalet områden i Indien toaletter, både 

torrtoaletter och vattentoaletter (George, 2008). 

 

Indien har ett stort problem gällande sjukdomar till följd av otillräcklig sanitet. 65 % av de 

människor som defekerar öppet i världen bor på Indiens landsbygd, vilket leder till allvarliga 

hälsoproblem. Dessa hälsoproblem drabbar främst barn. I direkt kontrast till detta så ser 

många av de som utför öppen defekation i Indien det som någonting hälsosamt, ofta mer 

hälsosamt än att använda latriner. Detta synsätt är bland annat influerat av en vana att 

defekera öppet på avstånd från sin bostad (Vyas, 2015). Utbildning kring sanitet och hygien 

är låg i Indien på många platser, särskilt på landsbygden (George, 2008). 

 

Hållbarhet och hushållning 

Det undersökta materialet visade att Indien inte har en uttalad historia av att använda 

mänsklig avföring som gödsel vid matodling. Ingen av källorna angav att Indien någonsin sett 

på mänsklig avföring som en resurs. Från ett kulturellt perspektiv så ses mänsklig avföring 

som någonting högst oönskat och smutsigt (Vyas, 2015). 

 

4.4 Kina 
Kina har en lång historia av att använda mänsklig avföring som gödsel vid odling. Denna 

tradition har minskat på senare år på grund av ökad urbanisering och ändrade värderingar i 

samhället (Shiming, 2002). Toaletter blir allt vanligare under 2000-talet och diskussioner 

kring nya lösningar gällande hantering av mänskligt avfall blir vanligare (Cheng et al., 2017). 

 

 

Urbanisering och modernisering 

Kinas befolkningar flyttar in till städer i en otrolig takt, detta gör att människor hamnar i nya 

sammanhang. När människor hamnar i nya situationer ger det en möjlighet att introducera 

nya vanor; exempelvis vattentoaletter (United Nations, 2012). Däremot har en accelererad 

urbanisering i landet på många platser lätt till en ohållbar hantering av mänsklig avföring och 

en otillräcklig sanitet för människor (The World Bank, 1997). Det finns stora satsningar från 

staten gällande införandet av toaletter på landsbygden i Kina, med en ökning från 7,5 % år 

1993 till 78,5 % i slutet av 2015. Många ser på ämnet kring toaletter som någonting tabu, 

särskilt latriner, medan vattentoaletter ses som någonting åtråvärt (Cheng et al., 2017). Trots 

detta tabu så använder Kina idag 90% av sin avföring som gödsel för matodling (George, 

2008). 

 

Användandet av mänsklig avföring inom odling i Kina har minskat de senaste åren, delvis på 

grund av sjukdomsspridning, men främst på grund av en ökad urbanisering. Att fler 

människor flyttar in i städer leder till att det blir längre sträckor att transportera avfallet, och 

större mängd att transportera (Shiming, 2002). För att bättre ta till vara på den ökade 
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mängden mänsklig avföring som uppstår i städerna så har flera satsningar införts i landet. 

Exempelvis så har Kinas regering sedan 1930 infört satsningar på att utvinna biogas från 

mänsklig avföring. Dessa satsningar har främst införts på landsbygden i bostäder som även 

har svinstior, detta för att få tillgång till tillräckligt med biologiskt material. Saker började 

förändras på landsbygden när unga människor kom tillbaka från städerna och hade andra krav 

på sanitet och hanteringen av mänskligt avfall, de krävde bättre toaletter. Många av dessa 

orter har inte tillgång till avlopp och har ingen ekonomisk möjlighet att införa det, då kan små 

lokala biogas-anläggningar vara en attraktiv lösning. Sanitet och hanteringen av mänsklig 

avföring styrs till stor del av staten i Kina (George, 2008). 

 

Ett viktigt resultat som kan ses i Kina efter att ha introducerat biogas i hushåll är att kvinnors 

arbetsbörda i hemmet har minskat drastiskt. De behöver inte längre spendera tid och energi 

på att hugga och forsla stora mängder ved, och matlagningen går många gånger fortare. Detta 

har lett till att volontärorganisationer drivna av kvinnor har tagit initiativ till att introducera 

biogas i byar för att hjälpa andra kvinnor (George, 2008).  

 

Hygien och hälsa 

Kinas urbanisering går idag i rasande takt, vilket leder till problem gällande sjukdomar och 

hygien, men inte endast i urbana områden. Många delar av Kinas landsbygd har allvarlig 

vattenbrist och ingen tillgång till rent vatten, avloppssystem eller information kring hygien 

(The World Bank, 1997). 

 

Hållbarhet och hushållning 

Kina har en lång historia gällande användande av mänsklig avföring som gödsel inom odling. 

Mänsklig avföring har setts som en resurs i Kina i tusentals år och de organisationer som 

kontrollerade handeln med mänsklig avföring i städerna tjänade mycket pengar (George, 

2008). Mänsklig avföring sågs som en resurs, och hade ett relativt högt värde som något 

ekonomiskt fördelaktigt. I storstäder hämtades avföring och forslades ut till utkanterna där 

det användes som gödsel (Shiming, 2002). Med hjälp av introduktionen av biogas så börjar 

människor se på avföring som en resurs igen eftersom inkomst för bönder ökar och hygienen 

och saniteten blir bättre (George, 2008).   
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4.5 Övergripande likheter och skillnader 
Resultatet i denna studie tyder på flera likheter mellan länderna gällande de tre temana. 

Likheter och skillnader mellan länderna tydliggör vad det är för orsaker som påverkar att 

samhällen slutar använda mänsklig avföring vid matodling. Tabell 1 nedan och efterföljande 

text ger en översiktlig sammanställning av de olika länderna och de fyra temana.  

 

Tabell 1. Övergripande sammanställning av resultatet. 

 England Japan Indien Kina 

Urbanisering 

och 

modernisering 

Urbanisering 

utan adekvat 

hantering av 

mänsklig 

avföring.  

 

Vattentoaletter 

introducerades 

som något 

modernt och 

åtråvärt.  

 

Överklassen 

först med att 

använda 

vattentoaletter. 

Ett statsstyrt system 

innan avloppssystem 

byggdes. Makthavare 

ansvarade för avlopps- 

och vattensystem. 

 

Ekonomiska 

incitament för 

insamling av avföring 

genom historien, tills 

detta inte längre var 

lönsamt. 

 

Marknadsföring av 

vattentoaletter från 

tillverkare, och andra 

världskriget, fick folk 

att installera 

vattentoaletter. 

 

Toaletten ses som en 

statussymbol. 

Urbanisering utan 

adekvat hantering av 

mänsklig avföring.  

 

Regeringen satsar på 

att minska öppen 

defekering genom 

införande av latriner. 

Människor har inte 

en vana att använda 

toaletter.  

 

Hantering av 

mänsklig avföring 

ses som någonting 

orent och är starkt 

kopplad till kulturen. 

 

Toaletter ses som ett 

tecken på status i 

vissa sammanhang. 

Urbanisering utan 

adekvat hantering 

av mänsklig 

avföring. 

Vattentoaletten 

introduceras vid 

urbanisering. 

 

Använt mänsklig 

avföring inom 

odling genom 

historien. Denna 

tradition har 

minskat under 

senare år. 

 

Inför satsningar 

för att ta tillvara på 

mänsklig avföring. 

Börjar se avföring 

som en resurs 

igen. 

Hygien och 

hälsa 

Sjukdomssprid

ning till följd 

av otillräcklig 

hantering av 

mänsklig 

avföring vid 

accelererad 

urbanisering.  

 

På sikt 

förbättrades 

hälsan av 

vattentoaletter. 

Insamling av avföring 

etc. resulterade i en 

hälsosam befolkning. 

Avföring behandlades 

för att minska 

sjukdomsspridning.  

 

Sjukdomsspridning till 

följd av otillräcklig 

hantering av mänsklig 

avföring vid 

accelererad 

urbanisering. 

Sjukdomsspridning 

till följd av 

otillräcklig hantering 

av mänsklig avföring 

vid accelererad 

urbanisering. Öppen 

defekation leder till 

stora hälsoproblem. 

 

Ingen kulturell vana 

av toaletter. Dålig 

utbildning kring 

hälsa och sanitet. 

Sjukdomsspridnin

g till följd av 

otillräcklig 

hantering av 

mänsklig avföring 

och infrastruktur 

vid accelererad 

urbanisering, både 

i städer och på 

landsbygden.  

Hållbarhet och 

hushållning 

Argument för 

och emot att se 

mänsklig 

avföring som 

en resurs. 

Synen på det 

som någonting 

oönskat vann. 

Historia av att se 

mänsklig avföring som 

en resurs. 

 

Använder idag inte 

mänsklig avföring som 

gödsel p.g.a statsstyrt 

system för insamling. 

Ingen historia av att 

använda mänsklig 

avföring som gödsel 

vid matodling. 

 

Historia av att se 

mänsklig avföring 

som en resurs. 

 

Staten satsar på 

alternativa sätt att 

ta tillvara på 

mänsklig avföring. 
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Resultatet visar främst på en koppling mellan accelererad urbanisering och att samhällen 

slutar använda mänsklig avföring inom matodling. Alla fyra länder fick problem med 

sjukdomsspridning till följd av otillräcklig hantering av mänsklig avföring vid accelererad 

urbanisering. Denna sjukdomsspridning ledde/leder även till utbrett missnöje i samhället. 

 

Toaletten ses som en statussymbol, någonting modernt och åtråvärt, i alla länder i olika 

utsträckning. Flera länder har fortfarande områden med traditionella sätt att hantera avföring 

(lokala lösningar, gödsling m.m.), medan andra befinner sig i reformen kring införande av 

vattentoaletter. Detta skapar även en åsiktsskillnad mellan generationer där den yngre 

generationen oftare förespråkar toaletter efter att ha besökt städer och efter detta anser att de 

traditionella sätten att hantera avfall på är ohygieniska och oönskade (George, 2008). Flertalet 

bönder i utvecklingsländer använder mänsklig avföring inom sitt jordbruk i dag. Detta har att 

göra med ekonomi, tradition, och tillgång (Raschid-Sally & Jayakody, 2008). 

 

Både Kina och Japan såg på mänsklig avföring som en resurs tills relativt nyligen, vilket 

gjorde att avföring togs omhand på ett annat sätt än i England och Indien där det främst sågs 

som någonting oönskat. Vissa människor i England såg avföring som en resurs innan 

vattentoaletten infördes på stor skala, medan Indien inte har någon som helst historia av att se 

på mänsklig avföring som en resurs . Både Japan och Kina är länder som historiskt sett har 

använt mänsklig avföring inom odling till stor utsträckning (George, 2008). Japan 

installerade tidigt ett statsstyrt system för hantering av mänsklig avföring. Detta, i 

kombination med kulturella uppfattningar kring renhet, gjorde att landets befolkning var 

relativt frisk i jämförelse med andra länder under samma tid i sin modernisering (Hanley, 

1997). 

 

Övergripande för resultatet från de fyra länderna så uppkom det att ett problem som uppstår 

vid urbanisering är att många människor flyttar in på liten yta vilket leder till att det avfall 

som uppstår kommer från många olika individer, vilket i sin tur ökar risken för 

sjukdomsspridning om den mänskliga avföringen används inom matodling (George, 2008). 

När fler människor flyttar in i städer så leder det även till att transportsträckorna från 

människor till odlingarna blir längre, och mängden avföring att transportera blir större, än om 

människor använder sin egen avföring på sin egen mark (Shiming, 2002). Dessa faktorer gör 

att användandet av mänsklig avföring som gödsel vid odling förvåras vid accelererad 

urbaniseing. 
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5 Diskussion 
Syftet med denna studie är att redovisa de orsaker som ligger bakom att samhällen slutar att 

använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling. Analysen av resultatet visar att när 

samhällen moderniseras, med en accelererande urbanisering och en förändrad syn på den 

egna kroppen och renlighet som följd, slutar människor att använda mänsklig avföring som 

gödsel för matproduktion. Här nedan följer först en kritisk diskussion kring den valda 

metoden och materialet för detta arbete, detta följs av en diskussionen där resultatet ställs mot 

det teoretiska ramverket. 

 

5.1 Utvärdering av vald metod 
Genom att använda en tematisk analys så har denna studie kunnat besvara den ställda 

frågeställningen. Den tematiska analysen har underlättat en jämförelse mellan flera länder för 

att få fram gemensamma orsaker till varför människor slutar att använda mänskligt avfall vid 

matodling. Det faktum att två av länderna som använts i studien slutade att använda mänsklig 

avföring historiskt, och de andra två länderna håller på att ändra sin hantering av mänsklig 

avföring idag har gjort att resultatet har fått en bra bredd och bättre generaliserbarhet. Mycket 

av det material som undersökt i denna studie har fokuserat på städerna i länderna och inte på 

hur situationen ser/såg ut på landsbygden. Detta har gjort att mycket av arbetets fokus ligger 

på urbana samhällen och hur utvecklingen ser ut/ har sett ut där. Författaren har endast funnit 

visst material som inkluderar landsbygden och dess förutsättningar. Detta gör att resultaten 

för de olika länderna inte är representativt för hela landet, men det underlättar en jämförelse 

mellan de olika länderna då städer jämförs med städer. 

 

Temana i en tematisk analys ska vara ömsesidigt uteslutande och resultatet ska endast kunna 

redovisas under ett tema (Wagner et al. 2012). I början gick mycket av resultatet in under 

flera teman, men för att säkerställa en lättare sortering av resultatet så gick detta arbetet från 

att använda fyra teman till tre. Trots detta hade resultatet kunnat bli mer strukturerat om 

tydligare teman använts, men författaren valde att använda relativt breda teman för att fånga 

upp så mycket resultat som möjligt då materialet varit magert. Författaren har gjort ett val 

gällande vilket tema visst resultat ska redovisas under och detta har producerat ett 

tillfredsställande resultat som går att analysera.  

  

Hanteringen av mänsklig avföring i ett land påverkas av otaliga aspekter i samhället vilket 

har gjort det svårt att dra en tydlig gräns för vad som ska inkluderas och ej i denna studie. 

Författaren har dragit en gräns utefter det material som hittats under den tid som funnits att 

tillgå. På grund av studiens tidsram och storlek så har en utförlig redovisning för kontexten 

kring varför länder slutar att använda mänsklig avföring inte kunnat göras, utan resultaten 

kring temana för de fyra länderna har redovisats relativt övergripande. Detta innebär att vissa 

aspekter som påverkat varför samhällen slutar/slutat att använda mänsklig avföring inom 

matodling kan ha missats, eller getts för stor/för liten vikt i förhållande till 

helhetsperspektivet. 
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Det har varit svårt att få fram tillräckligt med relevant material i studien och det har krävts att 

författaren gått igenom en stor mängd material för att få fram bitar som kan användas i detta 

arbete. Då materialet inom området för denna studie har varit väldigt begränsat så har en stor 

del av studiens fokus hamnat på införandet av vattentoaletter i länderna. Detta på grund av att 

mycket av det material som finns att tillgå som behandlar mänsklig avföring är fokuserat på 

vattentoaletter och den infrastruktur som byggs runt dem. Studien bedöms ha genomfört en 

rimlig efterforskning med hänsyn till den tid och de resurser som författaren haft till sitt 

förfogande.  

 

5.2 Förändringar i samhället 
Människor har genom historien använt mänsklig avföring inom flera områden av samhället 

(Panesar et al. 2007). Trots detta tar många idag avstånd från mänsklig avföring på grund av 

kulturella uppfattningar om vad som är rent och smutsigt och förbiser därmed en 

lättillgänglig källa för fosfor. Resultatet visar på flera likheter mellan samhällen då de slutade 

använda mänsklig avföring som gödsel inom odling, oberoende av tid och rum. Resultatet 

från England, Japan och Kina visar främst på en koppling mellan accelererad urbanisering 

och att samhällen slutar använda mänsklig avföring inom matodling. I Kina försöker vissa 

organisationer och staten att förhindra att landet följer den västerländska linjära moderniteten 

genom att introducera biogas som en alternativ lösning på landsbygden (George, 2008). Detta 

innebär att toaletter inte introduceras där mänsklig avföring ses som ett ekonomiskt dåligt för 

att bli av med problemet, utan att ett värde fortfarande sätts på avföringen som en resurs.  

 

Frågeställningen som styrt detta arbete fokuserar på varför samhällen slutar att använda 

mänsklig avföring som gödsel vid matodling, men analysen av materialet rörande Indien 

visade att landet inte har en uttalad historia av att använda mänsklig avföring som gödsel 

inom matodling. Detta gör att landet inte passar in i denna studies hypotes då ett land inte kan 

sluta att använda något de aldrig använt till att börja med. Resultatet från Indien har därför 

främst använts för att tydliggöra de orsaker som kan ligga bakom varför ett samhälle inte 

använder mänsklig avföring inom matodling. 

 

Som tabellen i resultatet visar så är det ett återkommande problem vid accelererad 

urbanisering att städer inte hinner ta om hand den ökade mängden mänskligt avfall, vilket 

leder till spridning av sjukdomar och missnöje. Ofta landar det i ett val mellan att sluta 

använda mänsklig avföring som gödsel vid odling och att främja mänsklig hälsa. När 

befolkningen i urbana områden ökar så ökar även kraven på hantering av den avföring som 

uppstår. Detta för att minska sjukdomsspridningen och ta hand om den större mängd avfall 

som uppkommer. Det blir svårare att använda detta avfall på åkrar då transportsträckor blir 

längre och mängden individer som bidrar med avföring ökar, vilket leder till en förhöjd risk 

för sjukdomsöverföring (George, 2008; Shiming, 2002). Ett ökat missnöje bland invånarna, i 

kombination med en inställning till mänsklig avföring som någonting äckligt, gör det lättare 

att introducera vattentoaletter eller andra lösningar som separerar människan från 

exkrementer. Ett återkommande mönster i de undersökta länderna är att människor ser på 
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mänsklig avföring som någonting oönskat då det slutas att användas som gödsel. Det är 

viktigt att poängtera att äckel för mänsklig avföring och introduceringen av vattentoaletter 

kan ses som en process som stärker varandra; vattentoaletter genererar mer äckel för 

mänsklig avföring eftersom det distanserar människor från sin egen avföring, men äcklet 

genererar i sin tur ett starkare initiativ till att introducera vattentoaletter (Angyal, 1941).  

 

En accelererad urbanisering har resulterat i möjligheter att introducera vattentoaletter i 

länderna då de introduceras som någonting modernt till människor som flyttar in till städerna 

och vill ses som moderna, vilket sedan är ett tankesätt som många tar med sig ut på 

landsbygden (United Nations, 2012). Alla fyra länder fick problem kring hanteringen av 

mänskligt avfall vid en accelererad urbanisering gällande sjukdomsspridning och missnöje. 

Detta ledde till ett avståndstagande från mänsklig avföring då det sågs som orsaken till 

problemen och människor slutade att se det som en resurs och började se det som någonting 

oönskat. Detta avståndstagande kan ses i England och Japan där man helt slutade att använda 

mänsklig avföring vid odling av mat, men även Kina börjar se på mänsklig avföring som 

någonting oönskat, främst rörande sjukdomsspridning. I Kina försöker staten, och vissa 

organisationer, däremot stoppa detta avståndstagande med hjälp av nya lösningar såsom 

biogas. Indien har starka kulturella grunder i att ta avstånd från mänsklig avföring och landet 

har inte en historia av att använda människors avföring som gödsel vid matodling. I dagsläget 

börjar människor i Indien även ta avstånd från mänsklig avföring på grund av sanitetsfrågor 

(George, 2008).  

 

De situationer i länderna som leder till att vattentoaletter installeras är väldigt komplexa. I 

Japan, Indien och Kina introducerades/introduceras vattentoaletter ovanifrån, från staten, 

främst genom genom att konstruera infrastruktur såsom toaletterna själva eller avlopp 

(Hanley, 1997; Swachhbharat, u.å.; Cheng et al., 2017). I England introducerades 

vattentoaletter genom överklassen, genom privat införskaffande av vattentoaletter. Det var 

först efter detta som avlopp konstruerades av staten (Reagan, 2015). England, Japan och Kina 

introducerade vattentoaletten som någonting modernt och åtråvärt, vilket skapar ett intresse 

från privatpersoner att införskaffa vattentoaletter av egen vilja. Detta gör att en förändring 

instigeras underifrån av privatpersoner, främst överklassen som har råd med nya 

investeringar. Detta i sin tur leder till att en ny kultur uppstår i samhället kring vad som är 

rent och vad som är smutsigt. 

 

I kontrast till detta så är det regeringen i Indien som initierade installationen av vattentoaletter 

över hela landet, alltså kom förändringen uppifrån, och de har byggt en stor mängd latriner 

över landet (Swachhbharat, u.å.). Försök har gjorts att framställa dem som moderna och 

åtråvärda, men de introduceras till privatpersoner som saknade ett eget intresse vilket gör att 

de står oanvända. Denna ovillighet att använda existerande latriner har mycket att göra med 

den rådande kulturen; människor ser på avföring som någonting som endast lägre kast 

hanterar och det är starkt kopplat till synen på vad som är smutsigt (George, 2008). Då 

människor tar avstånd till det de anser smutsigt så resulterar det i att människor undviker 

dessa latriner (Angyal, 1941). Det faktum att mänsklig avföring i Indien har starka 

associationer till smuts kan förklara varför det inte använts som gödsel inom odling i märkbar 
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utsträckning; om avföring skulle komma i kontakt med mat så skulle även maten befläckas 

genom associering (Angyal, 1941). Om en lösning introduceras utan hänsyn till den rådande 

kulturen i samhället så riskerar den att misslyckas. Invånare i Kina, särskilt i städer, har tagit 

visst initiativ till att införskaffa vattentoaletter, medan många, särskilt på landsbygden, inte 

har tillräcklig tillgång till vatten eller avlopp för att det ska vara ett alternativ (The World 

Bank, 1997). 

 

Introduktionen av vattentoaletter i Japan var även influerad av amerikanska soldater under 

andra världskriget, vilket gör att Japans syn på modernitet påverkades av den västerländska 

synen på vad modernitet är. Däremot har den västerländska synen på vad modernitet är inte 

haft ett lika stort inflytande i Kina och Indien och där har vattentoaletter ännu inte installerats 

i lika stor utsträckning. I Kina flyttar människor in till städerna och väljer att köpa toaletter då 

de ser det som modernt, viket leder till att användandet av mänsklig avföring som gödsel 

minskar, men staten och vissa organisationer försöker introducera satsningar i biogas för att 

motverka detta. Utvecklingen av biogas i Kina tyder på en annan sorts modernitet än den som 

synts i England och Japan. Genom introduktionen av biogas istället för vattentoaletter går 

Kina ifrån den rådande normen av linjär modernisering som följer mallen som satts av 

västerländska länder. Biogas var inte ett alternativ för England och Japan när de slutade att 

använda mänsklig avföring inom odling och introducerade vattentoaletter i samhället. Indien 

går också emot den västerländska synen på linjär modernitet genom att de inte har en utbredd 

efterfrågan för vattentoaletter (George, 2008). 

 

I både Kina och Japan sågs mänsklig avföring som en resurs, och detta synsätt är en tydlig del 

av deras historia (Hanley, 1997; Shiming, 2002). England har länge haft en delad uppfattning 

om mänsklig avföring är en resurs eller ej, men i dagsläget ser majoriteten det som något 

ekonomiskt dåligt (Rockefeller, 1998). Indien har inte en historia av att använda mänsklig 

avföring inom odling i samma utsträckning som Japan, Kina och till viss del England, och ser 

det därmed inte som en resurs. Japan och Kina, vilka är de länder som sett mänsklig avföring 

som en resurs i störst utsträckning, är även de länder som har tydligast uttalad historia kring 

användandet av mänsklig avföring som gödsel vid odling (George, 2008). När mänsklig 

avföring inte ses som endast dåligt så leder det till ett mindre motstånd till att det används 

som en resurs, exempelvis som gödsel vid matodling. Äckel kan till viss del åsidosättas när 

någonting annat prioriteras över det som uppfattas som äckligt (Rozin och Fallon, 1987). Det 

visar även på att samhällets syn på avföring påverkas av vad som görs med det; om avföring 

ses som en resurs så är motståndet mindre att det används, medan i länder som exempelvis 

Indien där ämnet är tabu så är det svårt att ens prata om det. 

 

Människor som bodde i städer i Japan hade en relativt bra hälsa jämfört med människor i 

västerländska städer innan städerna installerade ett utbrett avloppssystem (Hanley, 1997). 

Både Japan och England implementerade en statsstyrd avfallshantering relativt sent; England 

efter introduktionen av vattentoaletter och Japan efter en lång tid med manuell hantering av 

avfall med bönder som initiativtagare (George, 2008). Skillnaden var att avföring hade ett 

ekonomiskt värde i Japan och därmed togs om hand bättre än i England. Detta kombinerat 

med kulturella uppfattningar om renhet, som tog sig uttryck i bad, tillagad mat och te-
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drickande, ledde till en hälsosammare befolkning i Japan än i England innan den statsstyrda 

avfallshanteringen togs i bruk (Hanley, 1997). Då sjukdomsspridningen därmed var lägre i 

Japan än i England så kan man anta att mänsklig avföring inte hade lika negativa 

associationer, vilket leder till en minskad känsla av äckel (Angyal, 1941). Detta kan vara en 

del av förklaringen till varför mänsklig avföring användes under en längre period i Japan än i 

England. 

 

I flera av länderna är det en skillnad mellan hur mänsklig avföring används, och hur man ser 

på det. Exempelvis användes 90% av den mänskliga avföringen som gödsel i Kina, men trots 

detta ses det som ett tabu ämne att prata om (Cheng et al., 2017). I Indien defekerar många 

människor öppet utomhus, men mänsklig avföring ses som något ytterst smutsigt och tabu 

(George, 2008). Detta tyder på att det finns starka uppfattningar om vad som är rätt plats, 

både fysiskt och psykiskt, för mänsklig avföring. Detta påverkar hur avföringen kan användas 

och hanteras i samhället. 

 

5.3 Smuts och renhet 
Den teori som presenterats tidigare i detta arbete rörande samhällens syn på avföring som 

äckligt och som separat från människan själv bekräftas av George (2008) då hon tar upp 

problemet med att många samhällen ser på mänsklig avföring som någonting oönskat och 

som man helst vill bli av med så snabbt som möjligt. Moderniseringen i samhällena leder till 

en förändrad syn på mänsklig avföring och en önskan att separera sig från det. Människor 

känner sig mer separerade från det naturliga kretsloppet och sin egen del i det, detta kan 

bland annat ses vid införandet av vattentoaletter då exkrementer spolas bort och sedan inte 

ägnas någon tanke. Organisationer och staten i Kina gör idag försök till att introducera 

alternativ till vattentoaletten för att omvandla avföring till en resurs, och därmed förhindra ett 

avståndstagande i samhället.  

 

Då modernisering ofta innebär införande av vattentoaletter så skapar det även en ovilja att 

associera sig med det som kopplas till att vara omodern. Genom införandet av vattentoaletter, 

eller genom utnyttjandet av människor från de lägst stående kasten i Indien, skapas en känsla 

av separation från sin avföring då många människor inte kommer i kontakt med sin avföring i 

sina dagliga liv. När toaletten ses som en statussymbol så kopplas avsaknaden av en toalett 

till någonting negativt, exempelvis i Indien där avsaknaden av toalett ses som någonting 

uttalat ociviliserat i vissa sammanhang (Royte, 2017). Känslor av äckel kan stärkas genom att 

inte ha kontakt med ett objekt, vilket innebär att vårt samhälle idag, med sitt fokus på 

separation av människor från sin avföring, skapar en ökad känsla av äckel för just avföring. 

Detta gör att motvilligheten att använda mänsklig avföring som gödsel växer då det skulle 

innebära att maten associeras med någonting klassificerat som äckligt (Rozin och Fallon, 

1987). Man kan även se att i samhällen där kretsloppet brutits så är mänsklig avföring i dag 

mer eller mindre ett tabu ämne att prata om. Detta gör att det är svårt att diskutera 

konsekvenser som uppstår på grund av hur hanteringen av mänsklig avföring sköts idag, eller 

att ändra på de existerande systemen vilket skapar en rigiditet i systemet och en motvilja till 
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förändring och utveckling inom området (George, 2008). Detta tabu uppstår på grund av att 

det ses som någonting oönskat och osmakligt.  

 

Angyals teori om att ämnen såsom mat kan bli äckligt genom association med någonting 

äckligt, såsom avföring, tyder på att endast nämna de två i samma mening kan ”befläcka” 

maten. Genom att använda avföring för matodling så berör det maten, och maten blir då i sin 

tur sedd som någonting äckligt (Angyal, 1941). Då människor har använt mänsklig avföring 

inom matodling i olika samhällen och genom historien så tyder det på att denna association 

endast fungerar om mänsklig avföring redan ses som någonting äckligt. 

 

Synen på kroppen och renhet ändras vid urbanisering och modernisering vilket påverkar 

användandet av mänskliga exkrementer i samhället. Då samhällets syn på vad som är rätt 

plats för avföring ändras så ändras även hur människor ser på själva avföringen, och det blir 

någonting oönskat. Ett samhälle slutar inte att se mänsklig avföring som en resurs och börjar 

se det som oönskat utan en stor förändring i hur man förhåller sig till det. Synen på den egna 

kroppen och på avföring är socialt konstruerad och föränderlig över tid, människan föds inte 

med avsky för sin egen avföring (Vannelli, 2015). Den utförda undersökningen stärker detta 

då det framkommit att synen på mänsklig avföring skiljer sig i tid och rum och är därför inte 

en fast sanning. Människor kan även ignorera en känsla av äckel om de positiva aspekterna 

överväger de negativa i en situation (Rozin och Fallon, 1987). Samhällen slutar att använda 

mänsklig avföring inom matodling när de negativa aspekterna kopplade till användningen 

överväger de positiva. 

 

Vad som är bra från ett resurs-, kretslopps- och miljöperspektiv ställs mot det kulturella; 

alltså människans syn på renhet och på sin egen kropp. Trots att valet att sluta använda 

mänsklig avföring inom odling av mat ger negativa konsekvenser för miljön så styrs beslutet 

av den kulturella uppfattningen kring vad som är rent och smutsigt. Detta gör att människor 

tar avstånd från mänsklig avföring trots att det skulle kunna användas som en resurs.  
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6 Slutsats 
Frågeställningen som denna studie har ämnat att besvara lyder: “Varför slutar/slutade 

samhällen  använda mänsklig avföring som gödsel inom matodling?”. 

 

Genom historien gång har många samhällen sett mänsklig avföring som en resurs, men i dag 

ses mänsklig avföring i stor utsträckning som någonting osmakligt och smutsigt, vilket gör att 

samhällen distanserar sig från sitt eget avfall. Det tydligaste resultatet är att det är en 

återkommande effekt av accelererad urbanisering och modernisering världen över att 

samhällen slutar att använda mänsklig avföring inom matodling. Detta sker på grund av en 

ändrad syn på renhet och den egna kroppen, såväl som förändringar i samhället till följd av en 

accelererad urbanisering och modernisering. Studien tyder även på att alla länder inte har en 

uttalad historia av att använda mänsklig avföring som gödsel inom odling, utan har länge 

tagit avstånd från mänskliga exkrementer på grund av kulturella uppfattningar om renhet. 

 

Människor tar avstånd från den lättillgängliga fosfor som finns i mänsklig avföring på grund 

av kulturella normer i samhället, normer som påverkats av landets historia och 

samhällsstruktur. Människor tar avstånd från mänsklig avföring när de negativa 

associationerna kopplade till dess användning överväger de positiva. 

 

De rådande uppfattningarna kring mänsklig avföring gör det svårt att ändra på de system som 

redan är implementerade, men genom att belysa vad som ligger bakom människors 

avståndstagande från sin egen avföring, trots den fosfor som finns tillgänglig där, så hoppas 

denna studie öka förståelsen för varför det ser ut som det gör idag.  
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