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Karolinska Institutets akademiska gemenskap har både statiska och föränderliga inslag. 
Men hur kan växelverkan mellan kontinuitet och förändring förstås. Sociologen Mary 
Douglas myntade begreppet gränsdragningsarbete redan på 1960 talet dels för att 
förklara hur grupper definierar sig själva men även, genom att studera hur 
gränsdragningsarbetet sker, förklara varför olika grupper fungerar mycket olika. Hon 
lanserade en teori där organiseringen inom gemenskapen (grid) och organiserandet 
mellan gemenskaper (group) kunde beskriva hur organisationen fungerade. Genom att 
historiskt följa hur Karolinska Institutets gränsdragningsarbete har sett ut under dess 
tvåhundra år som lärosäte kan vi börja hur akademiska miljöer förändras och hur 
organisationerna kan bibehålla kontinuitet samtidigt som de förändras. 

 Med Collegium Medicum som 
utgångspunkt bildades ett 
bevakningsorgan, en gränsvakt, som 
skyddade ämbetet – läkarrollen – i form 
av en klubb – yrkesskolan. Med ökad 
forskning och fältets framväxt blev det 
inre gränsdragningsarbetet viktigare. 
Forskningsinstitutets institutioner bevakade 
och fördelade tillgängliga resurser utifrån 
den inbördes hierarkiska ordning som 
uppstod i församlingen/församlingarna.  

I möjligheternas landskap efter andra 
världskriget växte inte bara KI, den 
började även spricka. Undervisningen 
återkopplades till sjukvården vilket 

förstärkt yrkesskoleidentiteten. Den är ett kluster av vårdrelaterade yrkesutbildningar som alla 
förstärks och har nytta av varandras närvaro och konkurrens utan att nödvändigtvis ha så 
mycket gemensamt. KI har blivit det medicinska fältet och vårdens yrkesskola.    
Forskningsinstitutionen KI har upplevt en annan, lika framgångsrik, utveckling. Genom 
att arbeta utåtriktat gentemot industri och andra forskningsfinansiärer har KI etablerat 
sig som ett forskarhotell.  
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