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I sin bok Environmental accounting : Emergy and environmental decision making (Odum 1996) 
hävdar HT Odum att resurstillgång mätt som emergi (t.ex. sej/år) bättre reflekterar vilket 
välstånd en nation eller en region har. Han dristade sig till och med till att kalla emergi för 
ett mått på ”äkta välstånd” (”real wealth”). Detta är kontroversiellt och återstår att bevisa, 
men det är tydligt att emergimåttet mäter resurstillgång och gör det möjligt att jämföra 
resurser av väldigt olika slag. Odum betraktade också pengaflöden i ett land som en 
sekundär produkt av de emergiflöden som utgjorde drivkraften för allt som sker i landet 
betraktat som ett ekosystem, inklusive skapade informationsflöden t.ex. pengar.  
 
Ett annat liknande synsätt är att betrakta de emergiflöden som inte reflekteras av ett 
motsvarande pengaflöde som det vi idag kallar ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är 
inte ett helt väldefinierat begrepp (se. t.ex. Grönlund 2017) men brukar ha med 
resursflöden från naturen som ingen betalar för utan som är gratis för oss människor.  
 
Detta exemplifieras av Odum (1996, p. 211) med ett exempel från internationell handel. 
Exemplet handlar om handelsutbyte mellan USA, Japan och vad Odum kallar Resource 
countries. Odum jämför då de nationella kvoterna från 1985 av emergi per cirkulerad 
valutaenhet (emergi per BNP; sej per dollar). Det visar sig då att när USA handlar med 
Resource countries så följer 8 billlioner sej med varje dollar som USA betalar Resource 
country, medan bara 2 billioner sej följer med varje dollar som Resource country betalar 
USA. Det sker alltså ett ojämt utbyte i emergitermer när handelsutbytet i dollar är lika. 
USA tjänar 4 gånger så mycket emergi (sej) för varje dollar utbytt mellan länderna. 
Handelsutbytet mellan Resource countries och Japan var ännu mer ojämnt 1985, nämligen 
16 gånger mer emergi (sej) följde med varje utbytt dollar till Japan. 1985 förlorade också 
USA på handelsutbytet med Japan: fyra gånger så mycket emergi (sej) fördes över till Japan 
från USA för varje dollar utbytt.  
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Figur 1. Handelsutbyte mellan USA, Japan, och Resource countries. Efter Odum (1996, s. 
211) 
 
Ett exempel med koppling till den svenska handelsbalansen visas i figur 2. Siffrorna 
kommer från en emergistudie som gjordes över Sverige med data från år 2002 (Nilsson och 
Hagström, 2004). Bruttonationalprodukten i Sverige 2002 var 2 340 miljarder kronor 
(kursiva siffror och streckade linjer i bilden är vanliga pengaflöden). De förnyelsebara 
drivkrafterna, R (sol, vind, regn, landcykel, tidvatten från de av varandra oberoende 
grunddrivkrafterna sol, måne och värme från jordens inre), det året hade ett motsvarande 
värde på 286 miljarder EmKronor per år. EmKronor är alltså inte vanliga kronor, men vi 
kan kalla det en parallell skala till vanliga kronor och direkt jämförbara med dem, för det 
valda året. Detta är emergivärden, och därför sätter vi beteckningen Em före kronor (ej 
kursiva siffror är emergivärden och heldragna linjer är energi-, materia, eller 
informationsflöden). Emergi kan också uttryckas i andra enheter, men i det här fallet vill 
vi ju jämföra med den svenska valutans värde just det här året, och då är EmKronor (för 
2002) det lämpligaste måttet. 
 
De icke förnyelsebara flödena, N, bidrog samma år med 195 miljarder EmKronor. Detta 
flöde dominerades av järnmalm.  
 
Inflödet från världsekonomin, F, import från andra länder till Sverige, uppgick år 2002 till 
1 936 EmKronor. Detta inflöde domineras i emergitermer av fossila bränslen. I Sverige-
analysen har vi också tillgång till en intressant siffra, nämligen hur mycket vi betalade för 
importen 2002: det var 871 miljarder kronor (kursiv siffra). Skillnade mellan dessa båda 
siffror, drygt 1000 EmKronor, motsvarar då enligt Odums (1996) resonemang i figur1 
resurser i andra länder som finns med i det vi importerar, men som vi inte betalar för. Man 
kan tänka sig att det är ekosystemstjänster som fotosyntesen i kaffeplantorna för att göra 
kaffet, regnet som vattnat vinstockarna, daggmaskarnas arbete med mullhalten i 
bananodlingarna, mm. Mycket av ”mellanskillnaden” är också historiskt ekosystemarbete 
att göra olja till våra fordon.  
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Figur 2. Emergiflöden i miljarder EmKr per år, samt pengaflöden i miljarder Kr per år i 
Sverige 2002. Data från Nilsson och Hagström (2004).   
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