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Inledning till Karl Polanyis  
”Ekonomin som inrättad process”

gunnar olofsson & anders Hylmö

År 1989 gav Arkiv förlag ut en översättning av Karl Polanyis klassiska 
arbete från 1944, The Great Transformation, med titeln Den stora omda-
ningen. Den boken är nu inne på sin tredje upplaga. Det är också Polanyis 
mest kända verk. 

Under senare år har intresset för Polanyis arbeten och inte minst 
för hans analys av den moderna, kapitalistiska samhällsordningen vuxit 
närmast explosionsartat. Den stora omdaningen finns översatt till en rad 
språk. Flera viktiga arbeten om Polanyis liv och verk har nyligen kommit 
ut. Det finns ett särskilt institut som bär hans namn (Karl Polanyi Insti
tute of Political Economy) och som ägnas honom och hans verk. Där 
finns bland annat hans arkiv med efterlämnade papper – brev, manu
skript, utkast med mera. Hans dotter, Kari Polanyi Levitt, professor 
emeritus i ekonomi vid McGilluniversitetet i Montreal, har förvaltat 
hans intellektuella kvarlåtenskap och energiskt verkat för att sprida kun
skap om Karl Polanyi och hans verk. 

Den stora omdaningen är utan tvekan Karl Polanyis huvudarbete. 
Han utvecklade under 1940 och 1950talet tankegångar från den boken 
i olika uppsatser och bokkapitel och i arbetet med ett stort och ambiti
öst bokmanus (The Livelihood of Man). Ett känt exempel är hans artikel 
från 1947 om den föråldrade marknadsmentaliteten (”Our obsolete mar
ket mentality”). Paradoxalt nog är det just denna marknadsmentalitet 
som djupt har präglat de sista trettiofem årens samhällsutveckling och 
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 ekonomiska ideologi – och som i sin tur gjort Polanyis arbeten alltmer 
uppmärksammade och aktuella.1 

Tidskiften Arkiv publicerar nu en översättning av Karl Polanyis kapi
tel ”The economy as instituted process”. Den texten skrev Polanyi som 
en teoretisk sammanfattning till boken Trade and Market in the Early 
Empires (1957) som han sammanställde tillsammans med Conrad M. 
Arensberg och Harry W. Pearson. (De tre redaktörernas korta inledning 
till den teoretiska avdelningen, ”The place of economies in societies”, 
har även den översatts och ligger före själva huvudartikeln precis som 
i boken.) Detta kapitel torde vara den näst mest kända texten av Karl 
Polanyi. Det gav upphov till en bred och omfattande samhällsvetenskap
lig debatt om spänningen mellan ekonomibegreppets två olika innebör
der – dels som en samhällelig arena för tillverkning och fördelning av 
produkter och nyttigheter (det substantiella innehållet i ett samhälles 
ekonomi), dels som ett formaliserat tankesystem för rationell optimering 
av handlingar och resurser. Medan den första förståelsen av ”det ekono
miska” syftar på de samhälleliga institutioner och processer varigenom 
mänskliga behov tillfredsställs på olika sätt i olika samhällen, syftar den 
andra förståelsen på den ”ekonomiserande” handlingens problem som 
en rent logisk och förment universell relation mellan mål och knappa 
medel. De två sidorna av ekonomibegreppet bärs fram av sina respektive 
förespråkare, ”substantivister” och ”formalister”. 

Polanyis syfte med kapitlet om ”Ekonomin som inrättad process” 
var att utveckla begrepp som mer precist kunde fånga de olika sätt varpå 
tillverkning, utbyte och fördelning av produkter i olika slags samhällen 
fungerade. Endast i det moderna marknadssamhället spelar den prisbil
dande marknadens logik huvudrollen i dessa processer, vilket också är 
anledningen till att de två betydelserna av ”det ekonomiska” i dag sam
manblandas. En grundläggande idé hos Polanyi är att ekonomin inte 
bara bör förstås som en process, utan att denna process också i varie
1. ”Our obsolete market mentality” publicerades i Commentary nr 3 1947, s. 109–117. 
En hårdför kritik av Polanyis begrepp och hans syn på marknaden som en historiskt 
avgränsad ekonomisk kategori har passande nog titeln ”The obsolete ’antimarket’ men
tality: A critique of the substantive approach to economic anthropology”. Den artikeln 
är skriven av Scott Cook och återfinns i American Anthropologist, ny följd, vol. 68, nr 2 
1966, s. 323–345.
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rande utsträckning är inrättad, eller institutionaliserad, och inbäddad 
i en väv av andra institutioner – ekonomiska, politiska, religiösa, etc. 
– på en rad olika sätt genom historien. Polaynis begrepp om ekonomins 
institutionella inbäddning har under de senaste tre decennierna stått i 
centrum för den så kallade nya ekonomiska sociologin, där det kommit 
att förstås på olika sätt, ofta som motbild till den neoklassiska bilden av 
en asocial homo oeconomicus eller ekonomin som en universell autonom 
samhällssfär.2

Boken Trade and Market in the Early Empires hade sin bakgrund 
i ett långvarigt forskningsprojekt och tillhörande seminarieserie vid 
Columbia universitetet i New York. Polanyi var knuten dit som lärare 
under åren 1947–1953.3 Syftet med projektet var att undersöka vilka for
mer som handel och utbyte av varor och nyttigheter tagit sig i olika his
toriska sammanhang. 

Polanyi hade redan i Den stora omdaningen diskuterat problemet med 
ekonomibegreppets två sidor, men då relativt kort och mest inriktad på 
olika former för fördelning och omfördelning. Den diskussionen för han 
i bokens kapitel 4. Där diskuterar Polanyi tre mekanismer och deras 
institutionella arrangemang för utbyte vid sidan av marknaden – ömsesi
dighet (reciprocity), omfördelning (redistribution) och hushållning inom 
en given social enhet (oikos).

Vad kan då Polanyis argument i den här texten tjäna till? I dag står 
en betydande del av den politiska och ideologiska kampen om det ska – 
eller till och med ens kan – finnas några gränser för kapitalets och vinst
logikens utbredning i samhällskroppen. I strävan att utöka kapitalets och 

2. För en diskussion om de olika sätt på vilka Polanyis begrepp om ekonomins inbädd
ning tolkats inom olika grenar av den nya ekonomiska sociologin, se Greta R.  Krippner 
och Anthony S. Alvarez, ”Embeddedness and the intellectual projects of economic socio
logy”, från Annual Review of Sociology, vol. 33, nr 1 2007, s. 219–240. En kartläggning av 
hur Polanyi själv använder begreppet inbäddning (embeddedness) i Den stora omdaningen 
finns i Gunnar Olofsson, ”Embeddedness and integration”, i Ian Gough och Gunnar 
Olofsson (red.), Capitalism and Social Cohesion. Essays on Exclusion and Integration, 
 London: Macmillan 1999, s. 38–60.
3. Han pendlade till New York från sitt hem i Kanada. Skälet var att hans hustru Ilona 
Duczynska – inte utan historiskt väl grundade skäl – var stämplad som kommunist av 
den amerikanska underrättelsetjänsten.
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marknadslogikens sfär sätts begrepp och institutioner som förkroppsligar 
idéer om valfrihet, incitament, vinstmotiv, kapitalavkastning med mera, 
i spel som varande på en gång självklara och allmängiltiga. Polanyis text 
är då en påminnelse om att man inte ska falla i fällan att automatiskt 
inordna all praktisk samhällsaktivitet som rör produktion och fördelning 
av produkter, nyttigheter och tjänster, alla ekonomiska och sociala insti
tutioner, under ett och samma abstrakt rationella handlings och tanke
system, marknadssamhällets och kapitalets logik.

Lund i april 2017
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Ekonomin som inrättad process

Karl Polanyi

sammandrag: ”The economy as instituted process” från 1957 torde vara den näst mest 
kända texten av Karl Polanyi (1886–1964) efter hans huvudarbete Den stora omdaningen 
från 1944. Här reder han ut skillnaden mellan ekonomibegreppets två innebörder av eko-
nomi som människors faktiska, substantiella utbyte med naturen och varandra och eko-
nomi som ett formaliserat tankesystem för rationell optimering. Polanyi argumenterar 
för att samhällsvetenskapen måste frigöra sig från det ensidiga marknadsperspektiv som 
följer av den formella innebörden och utgår i stället själv från den förra, substantivistiska, 
grundbetydelsen när han utvecklar sina begrepp om hur ekonomin egentligen funge-
rat i olika samhällen genom historien. Ekonomin framstår för Polanyi som en inrättad, 
eller institutionaliserad, process, mer eller mindre inbäddad i en samhällelig väv av andra 
institutioner, ekonomiska såväl som icke-ekonomiska. Texten skrevs som ett teoretiskt 
sammanfattande kapitel till boken Trade and Market in the Early Empires som Polanyi 
sammanställde tillsammans med Conrad M. Arensberg och Harry W. Pearson. Huvud-
artikeln introduceras här på svenska dels genom de tre redaktörernas egen prolog till den, 
dels genom en ny inledning av sociologerna Gunnar Olofsson och Anders Hylmö.

nyckelord: ekonomibegreppet; substantivism; formalism; institution; inbäddning; 
ömsesidighet; omfördelning; utbyte; handel; pengar; marknad.
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