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De tre energikällorna som driver biosfären 
Solljus är den klart största energikällan för biosfären. 5,61 E+24 joule per år (E+24 =  1024) flödar varje år 
in till den övre atmosfären, och om vi antar att ca 30% reflekteras bort direkt, så innebär det att 
nettoenergin som absorberas av planeten Jorden är 3.93 E+24 joule per år [1]. 
   Energi når också Jorden i form av gravitationsenergi från månen; vi upplever det som tidvatten. Den 
energimängden är dock väldigt liten jämfört med solinstrålningen: ca 5,2 E+19 J/yr [2] vilket bara är 
0,001% av den inkommande solstrålningen.  
   Den tredje oberoende energikällan till biosfären kommer från jordens inre, djupvärme (deep heat). 
Enligt Sclater et al. [3] kommer ca 1,98 E+20 J/år från radioaktivt sönderfall i jordskorpan, och ca 4,74 
E+20 J/år från värmeflöden från manteln i jordens inre. Det blir total 6,72 E+20 J/år, vilket är bara 0,017% 
jämfört med solinstrålningen.  
 

Omräkning till emergivärden ger oväntade proportioner  
När vi räknar om dessa tre oberoende energikällor till emergiflöden ändras proportionerna mellan 
flöden oväntat mycket. Emergivärdet för solenergin har samma värde, 3,93 E+24 sej/år, men 
emergivärdet för tidvatten-energin från månen har beräknats till så mycket som 3,83 E+24 sej/år, och 
djupvärmen till ännu mera: 8,06 E+24 sej/år. 
   Från att ha varit bråkdelar av procent av energi-inflödet så är månens och djupvärmens inflöde i 
emergitermer av samma storleksordning som solinstrålningen. Detta kan verka förvånande, och till och 
med vara en felräkning, men flera olika beräkningar har under en period av 30 år givit liknande värden.  
Om värdena stämmer kan det ge oss anledning att omvärdera hur vi ser på biosfärens energiförsörjning. 
Energivärdena i joule per år är sannolikt riktiga, men emergivärden försöker inkludera 
kvalitetsaspekter hos energiflödena, och säger sannolikt något om det inflytande dessa flöden har på 
jordens ekosystem.  
 

Den oväntade skillnaden i värden spelar ingen roll för emergiberäkningarna 
Lyckligtvis visar det sig att de oväntade proportionerna i emergitermer mellan energislagen inte har 
någon betydelse för emergiberäkningarna. Det beror på att i emergiberäkningar används summan av 
dessa tre oberoende energilkällor, 9,44 E+24 sej/år, som en baslinje för alla andra beräkningar. Flera olika 
baslinjer har använts de senaste 40 åren, och när en hämtar värden (oftast transformiteter) från olika 
undersökningar korrigeras värdena enkelt genom en proportionalitets-faktor. Om en 
emergianalytiker/-syntetiker misstror värdena för månen och djupvärmen, kan dessa enkelt dras bort 
och alla värden korrigeras med proportionalitets-faktorerna. Reslutaten i analysen blir alltså ändå 
proportionerligt desamma.  



 

58 

   Emergianalysen är inte ensam om att använda en baslinje för beräkningar på detta sätt.   Ekologiska 
fotavtryck är en annan metod som använder baslinje [4]. Idag används baslinjen 11,9 gha (global 
hectars), men tidigare har andra baslinjer använts, t.ex. 51 gha och 11,2 gha. Samma gäller där, att de är 
proportionella.  
   Att jämföra resultat som beräknats med olika baslinjer är alltså inte rimligt, men det är som sagt 
relativt lätt att korrigera så jämförelsen blir rättvis (även ekonomiska metoder använder korrigeringar 
som inflationskorrigerade pengavärden).  
    Den mest använda baslinjen i emergisammanhang är  9,44 E+24 sej/år [6], men även 15,83 E+24 sej/år 
användes under en period. [1].  
2010 uppdaterade Brown and Ulgiati [5] baslinjen till 15.2 E+24 sej/yr och 2016 revideras den till 12,1 
E+24 sej/år [7] och 12,0 E+24 sej/år.  
 

Vad talar för att emergibilden är mer riktig än energibilden? 
Intressant blir naturligtvis att försöka förhålla sig till emergiberäkningarnas värden. När det gäller 
månens tid-kraft, är det uppenbart att för ekosystem i tidvattenzoner har tidvattnet större inflytande än 
de bråkdels procent som energivärden ger.  
   När det gäller djupvärmen kan det vara så att vår vardagserfarenhet är begränsad. Hur mycket av 
värmen några meter ned i jorden är lagrad solinstrålning, och hur mycket kommer från djupvärmen? 
Kanske är det ett argument för emergivärdena att bergvärme och jordvärme faktiskt kan konkurrerar i 
pris på marknaden med solvärme? 
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