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Abstract 

In 1929, the Scientific Crime Detection Laboratory was established in Chicago–the first of its 

kind in the United States. The purpose was to engage in practical use of scientific methods in 

the detection of crime. In 1930, the institute published its own periodical called The American 

Journal of Police Science. Applying the theory of boundary-work, this essay analyses how the 

novelty institute argued its legitimacy as a scientific establishment through the expansion of 

Police Science as a collective field of knowledge. The boundaries of Police Science expanded 

through certain patterns: the need for, and success of, science in solving crimes; its connection 

to the Northwestern University, engaging in education and research; by relating contested 

fields of knowledge to established sciences; through technological artefacts; by language 

demarcating “pseudo-science” from “real science”; and as an activity based on structure. 

Through professionalization, higher education and official accreditation the expert became 

science-by-proxy representing his field of knowledge in the court of law. Exclusion of 

pseudo-scientists was imperative to maintain and establish epistemological and scientific 

authority. Influenced by the “Progressives”, Police Science included reforms such as basic 

education for police officers; the removal of illegal and unscientific, but institutionalised, 

practices such as “third-degree” to regain the public‟s trust. In the conflict between the old-

school and the new generation, Sherlock Holmes became a symbol used by both sides to 

discredit the opponent. 

Keywords: Police Science, Scientific Crime Detection Laboratory, The American Journal 

of Police Science, expert, boundary-work. 
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Inledning 

The time has come when the official police department may afford frankly to concede that 

Science can help them to apprehend the criminal.1 

Citatet är hämtat från den inledande artikeln i första numret av tidskriften The American 

Journal of Police Science. Budskapet var tydligt: det var dags att inse vetenskapens plats 

inom det amerikanska polisväsendet. År 1929 etablerades USA:s första dedikerade 

kriminaltekniska institut i Chicago, The Scientific Crime Detection Laboratory, som också 

började ge ut tidskriften året efter. Det innebar ett brott mellan gammalt och nytt; brytpunkten 

för ett vetenskapligt grundat polis- och rättsväsende.  

Idag kan det tyckas självklart att polisen spärrar av en brottsplats utan att störa, att 

kriminaltekniker säkrar bevisning, att experter analyserar materialet och sedan vittnar med 

auktoritet i rättssalen; en grundläggande struktur från larm till domstol. Men så har det inte 

alltid varit, och så kommer det inte nödvändigtvis alltid att vara. Det var inte längesen DNA-

analys var nytt och kontroversiellt, när en expert inte nödvändigtvis var en expert, när polisen 

inte följde lagen eller när rätten inte accepterade fingeravtryck. För vad är egentligen 

vetenskap? Hur bestäms det? Varför är det ena vetenskap men inte det andra? 

Sociologen Thomas F. Gieryn menar att ett kunskapsfälts väg till vetenskaplig auktoritet 

inte sker genom en teoretisk definition på vetenskapsbegreppet, utan något som sker 

kontinuerligt i en praktisk miljö. Gieryn kallar detta för gränsdragningsarbete, vilket innebär 

att vetenskapens aktörer tillskriver det egna kunskapsfältet egenskaper som skiljer vetenskap 

från icke-vetenskap. Vetenskapens gränser förflyttas och dras om i en ständigt pågående 

process.2 

Begreppet Police Science återlanserades av institutet genom tidskriften. Det var ett 

övergripande kunskapsfält som skulle ligga till vetenskaplig grund för det vetenskapliga 

polisarbetet. Den här uppsatsen kommer undersöka hur institutet motiverade sin existens och 

hur gränserna för Police Science drogs genom ett aktivt arbete i tidskriften The American 

Journal of Police Science. 

  

                                                   
1  August Vollmer, “The Scientific Policeman”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 1 

(1930), s. 8. 
2  Thomas F. Gieryn, ”Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and 

Interests in Professional Ideologies of Scientists”, i American Sociological Review, Vol. 48, No. 6 (1983) 

s. 781–782. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur vetenskaplig auktoritet upprättas, 

specifikt hur Police Science etablerades som kunskapsfält. Detta undersöks utifrån det 

kriminaltekniska institutet The Scientific Crime Detection Laboratory (S. C. D. L.) grundat i 

Chicago 1929 och som 1930 började ge ut en egen tidskrift, The American Journal of Police 

Science. Detta utgjorde en brytpunkt för vetenskapens plats inom polisväsendet. S. C. D. L. 

var ett nytt institut utan amerikanska föregångare och således existerade ett behov av att 

legitimera sin verksamhet. Tidskriften var ett försök att återlansera Police Science som ett 

brett och homogeniserat kunskapsfält där enskilda kunskapsområden och praktiker antingen 

inkluderades eller exkluderades. 

Undersökningen är nedbruten i följande huvudfrågor: Hur argumenterade The Scientific 

Crime Detection Laboratory att institutet bedrev verksamhet på ett vetenskapligt, nytt och 

bättre sätt än tidigare aktörer och hur etablerades sådana epistemologiska anspråk i Police 

Science? Vilka egenskaper tillskrevs experten inom Police Science? Vilken funktion tillskrevs 

Police Science i samhället i allmänhet och polisarbetet i synnerhet? 

Material och teoretisk utgångspunkt 

Källmaterialet utgörs av första årgången av The American Journal of Police Science, 

bestående av sex nummer år 1930 och omfattar drygt 600 sidor totalt. Tidskriften var knuten 

till institutet och en resurs för att uttrycka institutets anspråk. Det var också en plattform för 

att möjliggöra diskussioner om olika aspekter av Police Science. Tidskriften agerade i en 

internationell kontext genom att förmedla utländska artiklar till de amerikanska läsarna, och 

att även ges ut till utländska läsare. Således är artiklarna av varierande karaktär och ursprung. 

Artiklarna är författade av både amerikanska och utländska skribenter, några artiklar är 

översättningar från utländska vetenskapliga tidskrifter, en del är nypubliceringar av tidigare 

texter.3 Det breda materialet utgör ett potentiellt problem eftersom inte alla författare har 

konkret anknytning till varken institutet eller tidskriften. Denna problematik undviks genom 

att betrakta samtliga artiklar som en singulär text. Detta motiveras eftersom valet att publicera 

en text var en del i argumentationen kring Police Science. 

                                                   
3  Se till exempel: Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, Vol. 1, 

No. 1 (1930); Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part II”, Vol. 1, No. 2 

(1930); Professor Bischoff, “The Institute of Police Science at the University of Lausanne (Switzerland)”, 

i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 5 (1930); Wilfrid Derome, “The Laboratory of 

Legal Medicine and Technical Police of Montreal”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 

2 (1930). 
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Undersökningen kommer att använda sig av sociologen Thomas F. Gieryns teori om 

gränsdragningsarbete (boundary-work). I sin artikel ”Boundary-Work and the Demarcation of 

Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists” från 

1983 presenterades teorin. Gieryn utgår ifrån det så kallade demarkationsproblemet inom 

vetenskapsteori. Det ännu olösta problemet består kortfattat av hur vetenskap skall definieras, 

vilka egenskaper som är signifikativa för vetenskapen och hur dessa skall identifieras. Det har 

debatterats som ett analytiskt problem, det vill säga att det handlar om att på ett teoretiskt plan 

definiera begreppet vetenskap. Gieryn vänder på problemet och betraktar det istället som ett 

praktiskt problem för vetenskapens aktörer.4 Enligt Gieryn avgörs vad som definieras som 

vetenskap genom ett aktivt gränsdragningsarbete där vetenskapens aktörer tillskriver 

kunskapsområden egenskaper som ger vetenskaplig auktoritet. Denna praktiska process sker 

kontinuerligt och innebär att vetenskapens gränser ständigt förflyttas i relation till den aktuella  

kontexten där det centrala är att förmedla en ”sann” bild av vetenskapen.  

Gieryn isolerar tre situationer när gränsdragningsarbete används av vetenskapens aktörer. 

När målet är att expandera auktoritet och expertis in på andra kunskapsområden kontrasteras 

ideologerna (de som bedriver gränsdragningsarbetet) positivt i relation till motparten; vid 

monopolisering av professionell auktoritet och resurser exkluderas motparten genom 

beskrivningar som amatörer eller pseudovetenskap; när målet är att skydda sin egen 

vetenskapliga autonomi från till exempel politisk inblandning befrias vetenskapens aktörer 

från ansvar från konsekvenserna av deras arbete, vilket istället skylls på en utomstående 

syndabock.5 Eftersom det ligger professionella fördelar såsom auktoritet och ekonomiska 

resurser beroende på vilken sida om gränsen en aktör hamnar är det en för aktören direkt 

avgörande ideologisk kamp som förs. Gränserna för vetenskap förflyttas kontinuerligt och kan 

vara samtidigt motsägelsefulla – både praktiska och empiriska, objektiva och subjektiva, 

precisa och generella.6 

Institutets förverkligande innebar en legitimitetskamp som fördes genom tidskriften, 

samtidigt som det fanns ett syfte med institutet och med expansionen av Police Science. Den 

korta tidsperioden är egentligen ingen påtvingad avgränsning utan en metodologisk avvägning 

eftersom institutets uppstart, tidskriftens publicering och återlanseringen av Police Science 

innebar en brytpunkt. Gränsdragningsarbete är ett lämpligt verktyg för att belysa hur institutet 

argumenterade sin vetenskaplighet. Undersökningen ämnar inte undersöka förändring över tid 

                                                   
4  Thomas F. Gieryn (1983), s. 781–782. 
5  Thomas F. Gieryn (1983), s. 791–792. 
6  Thomas F. Gieryn (1983), s. 792. 
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utan kommer gå materialet på djupet under ett år.  Det centrala är de resurser som sköts till 

och vilka medel som användes för förmedla de vetenskapliga anspråken.  

Forskningsläge och relevans 

Gieryns teori om gränsdragningsarbete har blivit ett framstående verktyg inom sociologisk 

och historisk vetenskapsforskning. Den har framgångsrikt applicerats på en mängd case 

studies rörande vetenskap och resulterat i flertalet framgångsrika undersökningar om 

gränsdragningsarbete inom olika discipliner. Gränsdragningsarbete har blivit en erkänd väl 

lämpad metod för den här typen av forskning. I artikeln ”Construing ‟Technology‟ as 

‟Applied Science‟: Public Rhetoric of Scientists and Engineers in the United States, 1880–

1945” (1995) undersöker Ronald Kline hur vetenskapsmän och teknologer framställde 

teknologi som tillämpad vetenskap, vilket är ett vanligt förekommande sätt att betrakta 

vetenskapshistoria. Med hjälp av gränsdragningsarbete menar Kline att vetenskapsmän och 

teknologer framställde teknik som applicerad vetenskap, vilket innebar att tekniken och dess 

aktörer erhöll vetenskaplig auktoritet. Kline menar att uppfattningen om teknik som 

applicerad vetenskap populariserades under den progressiva eran,7 då vetenskap successivt 

erhöll kulturell auktoritet.8 William J. Tillstone, Kathleen A. Savage och Leigh A. Clark 

framhåller år 1930 som startskottet för vetenskaplig forskning och utveckling i USA.9 

Ytterligare undersökningar om gränsdragningsarbete kommer förhållas till för att ge en 

fördjupad diskussion. 

Denna typ av forskning blir relevant att förhålla undersökningen till. Institutets etablering 

var ett led i den förändrade inställning till samhället som låg till grund för den progressiva 

eran under 1920- och 1930-talet. Flera av de progressiva var involverade i institutet och/eller 

tidskriften och aktörer i vetenskapliggörandet av polisarbetet och reformationen av 

polisväsendet. 

Tidigare forskare har intresserat sig för enskilda forensiska praktiker. I Suspect Identities: 

A History of Fingerprinting and Criminal Identification (2001) undersöker Simon Cole 

daktyloskopins (läran om fingeravtryck) historia utöver dess funktion i rättssalen. Cole 

genomför en grundlig undersökning om fingeravtryckets historia. Som identifikationsmetod 

                                                   
7  Den progressive eran utspelade sig under slutet av 1800- och början av 1900-talet. De progressiva 

förespråkade sociala och politiska reformer, bland annat bekämpning av korruption och utveckling av 

polisväsendet. 
8  Ronald Kline, ”Construing Technology as Applied Science”, i Isis, Vol. 86, No. 2 (1995) s. 195, 220–

221. 
9  William J. Tillstone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark, Forensic Science. An Encyclopedia of 

History, Methods, and Techniques (Santa Barbara, Kalifornien, 2006), s. 1. 
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kom daktyloskopin att tampas med antropometriken om vetenskaplig auktoritet. Den senare 

metoden utvecklades av fransmannen Alphonse Bertillon i slutet på 1870-talet och var en 

kombination mellan antropologiska mätningar och registrering av kriminella som antecknades 

vilket möjliggjorde säker identifiering av tidigare undersökt person. Under 1920-talet 

utkonkurrerades antropometriken av daktyloskopin och etablerades som den accepterade 

metoden för identifikation, både bland allmänheten och i rättssalarna. Daktyloskopin är ett 

exempel på hur mycket arbete som krävs för att vetenskapliggöra ett kunskapsfält. Ett annat 

exempel på problematiken med att vetenskapliggöra ett kunskapsfält avhandlas i Ken Alders 

The Lie Detectors: A History of an American Obsession (2007). Alder undersöker 

lögndetektorns plats i den amerikanska kulturen, från dess tidiga historia fram till idag, då 

metoden ännu används. Alder menar att trots motbevisning fick och har lögndetektorn en 

priviligierad roll i USA.10 Det var dock endast där som lögndetektorn fick genomslag vilket 

illustrerar hur svårt det är för ett kunskapsfält att etablera vetenskaplig auktoritet. 

I relation till tidigare forskning om dylika specifika kunskapsområden ämnar den här 

undersökningen analysera hur Police Science etablerades som vetenskapligt kunskapsområde. 

En viktig distinktion mellan tidigare forskning och min egen undersökning är att trots att 

Police Science hade vetenskapliga anspråk var det inte en traditionell vetenskap såsom 

exempelvis kemin med en tydligt definierad institution. Det var ett paraplybegrepp inom 

vilket flera kunskapsområden, som kemi och daktyloskopi inkluderades. Således blir det 

relevant att titta på relationen mellan enskilda kunskapsområden och det övergripande Police 

Science.  

Det kan argumenteras att forensisk vetenskap i sig är ett övergripande kunskapsfält. 

Tillstone, Savage och Clark skriver att: ”Forensic science is difficult to define precisely. 

Broadly speaking, it is the application of scientific techniques and principles to provide 

evidence to legal or related investigations and determinations.”11 I föreliggande undersökning 

är det argumentationen kring Police Science som kommer undersökas. Forensisk vetenskap 

kommer betraktas som ett av flera kunskapsfält som inkluderades i det övergripande Police 

Science och därmed undviks en exkursiv definitionskamp. Forensisk vetenskap som 

institution har dock en specifik central aspekt för undersökningen att förhålla sig, nämligen 

hur kriminaltekniska metoder populariseras och de vetenskapliga anspråk som förs 

därigenom. 

                                                   
10  Ken Alder (2007), s. xiv, 270. 
11  William J. Tillstone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark (2006), s. 1. 
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Gieryn ser allmänhetens stöd som en central aspekt i gränsdragningsarbete, där han bland 

annat har visat att vetenskapliga anspråk riktas mot en allmänhet; det vill säga, vetenskapens 

aktörer försöker övertyga en publik att den vetenskapliga metod som lanseras är just 

vetenskaplig. ”Public science” är beroende av ”public support”.12 I den här undersökningen 

ses denna publik inte endast som bestående av gemene man eller politiker, utan även 

inkluderade civila vittnen, jurymedlemmar och domare. Allmänhetens uppfattning om 

vetenskap berörs av flera forskare. Dawn McQuiston-Surrett och Michael J. Saks ser en 

kontinuitet mellan handskrift, antropometrik, daktyloskopi och DNA, där populärkulturen, 

jury och domare sett dessa som konklusiv bevisning.13 I sin artikel tar de fasta på vilken effekt 

presentationen av expertvittnesmål och teknisk bevisning har på jurymedlemmar och domare. 

Denna typ av forskning blir aktuell i föreliggande undersökning som kommer undersöka 

expertens funktion i expansionen av Police Science. Institutets syfte var att lösa brott och 

därmed också att kunna presentera vetenskaplig bevisning.  

Susan Haack är framstående forskare inom vetenskapliga vittnesmål inom rättssalarna. 

Hon menar att ju mer vetenskapen har utvecklats, desto mer har rättsväsendets beroende av 

vetenskap ökat. Samtidigt betonar hon att det är omöjligt att definiera vetenskap, och därmed 

att ”no legal form of words could guarantee that only good-enough scientific testimony is 

admitted.”14 Enligt Cole användes praktiska demonstrationer i rättssalarna, där de fick 

bevittna processen steg för steg, allt för att övertyga rättspubliken om dess vetenskaplighet. 15 

Det vetenskapliga vittnesmålet visar således samma mönster som gränsdragningen mellan 

vetenskap och icke-vetenskap, det vill säga ej definierbart men resultatet av en kontinuerlig 

process. Robert Kargon analyserar den experimentella psykologins kamp för att erhålla 

vetenskaplig legitimitet under slutet av 1800- och början av 1900-talen. I relation till ovan 

diskussion blir det intressant att lyfta fram ett av Kargons betänkanden: ”is the courtroom the 

proper venue for arguing out the demarcation lines of science at the frontier? These are 

questions, three-quarters of a century later, that have not been resolved.”16 

                                                   
12  Se till exempel: Thomas F. Gieryn, George M. Bevins & Steven C. Zehr, “Professionalization of 

American Scientists”, i American Sociological Review, Vol. 50, No. 3 (1985), s. 394; Thomas F. Gieryn 

(1983), s. 781–782. 
13  Dawn McQuiston-Surrett & Michael J. Saks, “The Testimony of Forensic Identification Science: 

What Expert Witnesses Say and What Factfinders  Hear”, i Law and Human Behaviour, Vol. 33, No. 5 

(2009), s. 436. 
14  Susan Haack, “Trials & Tribulations: Science in the Courts”, i Daedalus, Vol. 132, No. 4: “On 

Science” (2014), s. 54, 57, 59, citat s. 57. 
15  Simon Cole, Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification (Cambridge, 

Massachusetts, 2001), s. 191–192, 199. 
16  Robert Kargon, “Expert Testimony in Historical Perspective”, i Law and Human Behaviour, Vol. 10, 

No. 1/2: “The Ethics of Expert Testimony” (1986), s. 26. 
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En ytterligare aspekt i hur bilden av vetenskap påverkade vetenskapliggörandet (eller 

förkastandet) hos allmänheten är relationen till den samtida kulturen. Flera forskare 

framhåller detta samband i olika tider. Allmänheten påverkas alltså av hur vetenskap 

framställs praktiskt i rättssalar. Hur polisen och kriminaltekniker framställs i populärkultur 

styr inte bara det generella intresset för dessa, utan kan även ha en direkt påverkan på 

vetenskapliggörandet av berörda aspirerande kunskapsfält. Tillstone, Savage och Clark 

framhåller att “Despite the uncertainty about what it is, forensic science is catching the public 

imagination as never before. There are several reasons for this. Without a doubt, one is the 

considerable popularity of the „CSI‟ television shows.”17 Ett konkret historisk exempel på 

detta fenomen är romanfiguren Sherlock Holmes. Genom novellerna om Holmes 

presenterades forensiska praktiker såsom fingeravtryck för läsarna (och i vissa fall även för 

poliserna) ”Although it may seem odd to associate fiction directly with science, particularly 

forensic science, the influence of Sir Arthur Conan Doyle, via his fictional character Sherlock  

Holmes, in popularizing the use of science for the solution of crimes cannot be 

underestimated.”18 Även om detta inte skall underskattas så skall det heller inte överskattas. 

Men att presentationen av vetenskap påverkar allmänheten som i sin tur påverkar det 

eventuella vetenskapliggörandet styrks av flera forskare inom olika discipliner. Lögndetektorn 

var ett tydligt exempel på detta, där media, framför allt pressen, framställde metoden som 

framgångsrik vilket Alder menar förstärkte vetenskapligheten i allmänhetens ögon.19 Cole 

menar att daktyloskopin under 1920-talet utvecklades till att bli symbolen för ”scientific 

policing” inom populärkulturen, och även att den typen av kriminaltekniska metoder 

populariserades genom filmen.20 I relation till detta forskningsläge blir det intressant att se hur 

dessa kulturella aspekter behandlades i gränsdragningsarbetet rörande Police Science.  

De progressiva hade en vision om att reformera polisväsendet från grunden. Detta berodde 

inte endast på vetenskapens möjligheter i brottsutredningar, utan stod även i relation till 

samhälleliga förändringar. I början av 1900-talet var trovärdigheten för det amerikanska 

polisväsendet kört i botten. Polisen var fruktad och brutal med institutionaliserad korruption.21 

Cole menar att polisen traditionellt sågs som ”political thugs in the employ of party machine” 

vilket under början av 1900-talet successivt övergick till att betraktas som ”impartial 

                                                   
17  William J. Tillstone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark (2006), s. 1. 
18  William J. Tillstone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark (2006), s. 1. 
19  Ken Alder (2007), s. 35, 271. 
20  Simon Cole (2001), s. 205. 
21  Ken Alder (2007), s. 19–22; Simon Cole (2001), s. 199–200. 
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scientists”.22 I ljuset av detta blir det intressant att sätta in föreliggande undersökning i 

kontexten av dessa samhälleliga aspekter. Vilken var Police Science samhälleliga funktion? 

Allmänhetens förtroende för polisen och rättssystemet var beroende av hur polisarbetet 

genomfördes. Utöver kriminaltekniska metoder var ett grundanspråk i Police Science ett 

vetenskapliggörande av polisen och därmed att öka allmänhetens förtroende. Därmed 

påverkade polisens korrupta agerande i förlängningen hur de vetenskapliga metoderna 

mottogs. Barry S. Godfrey, Chris A. Williams och Paul Lawrence menar att “[c]ultural trends, 

scientific developments and economic and social changes all have an impact on the 

construction of criminality.”23 Detta anför således att uppfattningen om de kriminella 

förändrades i och med den samhälleliga utvecklingen. Eamonn Carrabine et al menar att 

historiker och sociologer har undersökt hur rättsprocesser, lagsystem och relaterade områden 

gällande ”deviancy control”24 förändrades genom exempelvis politisk centralisering och 

professionalisering av experter.25 

Alla tidiga identifikationsmetoder hade en sak gemensamt, nämligen upprättande 

samlingar av identifierade personer vilket sedan användes som referensarkiv.26 Den 

strukturella aspekten har framhållits som en vetenskaplig egenskap hos dessa metoder. 

Kommande undersökning vill därför analysera hur dessa etablerade metoder användes i 

gränsdragningsarbetet och hur de strukturella reformerna användes i Police Science. 

Expansion av Police Science 

Underbyggande av fältet 

Hur argumenterade The Scientific Crime Detection Laboratory att institutet bedrev 

verksamhet på ett vetenskapligt, nytt och bättre sätt än tidigare aktörer? Hur etablerades 

sådana epistemologiska anspråk i Police Science? Den här analyskategorin ämnar besvara 

dessa frågor genom att utröna generella mönster i expansionen av Police Science som 

kunskapsfält och belysa centrala aspekter i gränsdragningsarbetet.27 

                                                   
22  Simon Cole (2001), s. 199–200. 
23  Barry S. Godfrey, Chris A. Williams & Paul Lawrence, History and Crime: Key Approaches to 

Criminology, (London, 2008), s. 89. 
24  Carrabine et al., Criminology: A Sociological Introduction, (New York, New York 2004), s. 250. 
25  Carrabine et al., Criminology: A Sociological Introduction (2004), s. 250–251. 
26  Se till exempel: Ken Alder (2007), s. 20; Simon Cole (2001), s. 118, 146, 151. 
27  Thomas F. Gieryn (1983), s. 791–792. 
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S. C. D. L. beskrevs som: ”A corporation organized, not for profit, under the laws of 

Illinois, for the purpose of engaging in the practical application of all branches of Science to 

the detection of crime.”28 Samtliga grenar av “Science”, med stort S, skulle utnyttjas i 

brottsutredningar. Forensiska praktiker, daktyloskopi, den fysiologiska lögndetektorn, 

ballistik, förhörsmetoder, utbildning, et cetera inkluderades i det överordnade kunskapsfältet 

Police Science. Publiceringen av tidskriften lyftes fram som en integral del i 

institutionaliseringen av Police Science. Det var ”the first time that a publication devoted 

entirely to the field of criminal investigation has been issued in the United States.” 29 Tidigare 

hade vetenskapliga artiklar tvingats publiceras i ”legal, physiological or general scientific 

periodicals”, vilket inneburit att ”many specialized articles in this field being practically lost 

to readers working in the actual field of police science.”30 Genom att kombinera vetenskap 

med polisväsendet började Police Science utkristalliseras som ett eget kunskapsfält. 

Tidskriften var ett forum där denna typ av diskussion kunde föras. Där konsoliderades 

begreppet Police Science och tidskriften användes som en resurs för att upprätta 

kunskapsfältets vetenskapliga auktoritet. 

Institutet var kopplat till Northwestern University och utbildning var ett återkommande 

tema i diskussionen om verksamhetens utformning. År 1930 hade utbildningsdelen ännu inte 

implementerats, men det argumenterades vara nästa logiska steg i det trots allt nya institutets 

utveckling.31 Ett återkommande fenomen var att samarbetet med universitetet och politisk 

obundenhet användes som argumentationsmässig utgångspunkt som sköt ut i ett antal olika 

riktningar. Redaktör Calvin Goddard uttryckte explicit ”the danger of political domination” 

och att samarbetet med universitetet garanterade ”availability of a competent staff.”32 

Anställning av ordinarie personal krävde ett godkännande från universitetet, vilket framhölls 

som ett tecken på ”competent and disinterested service.”33 Genom att framhålla verksamheten 

som icke-vinstdrivande togs avstånd från utomstående ekonomiskt och politiskt inflytande. 

Dessa exempel visar på hur institutet förde grundläggande anspråk på vetenskaplighet i 

egenskap av självständighet och hög kompetensnivå. I relation till tidigare forskning kan detta 

ses som ett avståndstagande från det gamla korrupta polisväsendet, och istället öka 

                                                   
28  n/a, “Front Matter”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 1 (1930), p. nil. 
29  Robert Heidnl, “A New American Journal for Police Science”, i The American Journal of Police 

Science, Vol. 1, No. 6 (1930), s. 621. 
30  Robert Heidnl, “A New American Journal for Police Science”, s. 621. 
31  Boris Brasol, “Institute of Scientific Criminology”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, 

No. 1 (1930), s. 100. 
32  Calvin Goddard, “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part II”, s. 155. 
33  n/a, “Front Matter”, [Vol. 1, No. 1] p. nil. 
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allmänhetens förtroende för verksamheten och därmed också för Police Science i 

allmänhetens ögon.34 Dessa argument bör betraktas som vetenskapliga premisser för att den 

här typen av verksamhet överhuvud skulle kunna existera, det vill säga en förutsättning för 

vetenskap. Genom att åberopa institutets neutralitet förstärktes det vetenskapliga anspråket för 

verksamheten som helhet. Kopplingen till universitet bestod inte bara av denna form av 

strukturella principer, utan användes i den vetenskapliggörande argumentationen om 

institutets verksamhet. Hur yttrade sig dessa praktiskt motiverade anspråk? 

I tidskriften argumenterades för att samarbetet med universitet innebar att studenter skulle 

utbildas på avancerad nivå inom kriminologiska och kriminaltekniska ämnen, och att denna 

utbildning inte endast skulle vara praktisk utan även behövde kunna appliceras i praktiken. 

Universitets utbildning betonades som teoretisk och institutets som övervägande praktisk. 

Exempelvis framhölls det en önskan om att kriminologistudenter på universitet ”may aquire a 

complete knowledge of the different theories and disciplines which form part of criminal law” 

så var det institutets uppgift att tillhandahålla ”ample facilites for practical training”.35 I en 

annan artikel redogjordes för hur kriminologistudenterna vid The Institute of Police Science at 

the University of Lausanne i Schweiz under utbildningen både läste teoretiska ämnen och 

samtidigt övade sig praktiskt genom både övningar och ett aktivt deltagande i 

polisutredningar.36  

Dessa exempel visar på hur institutets samarbete med universitetet argumenterades vara en 

vetenskaplig egenskap: det reformerade polisväsendet skulle byggas på vetenskaplig grund, 

vilket erhölls från ett utbyte mellan universitet och institut. Därtill användes begreppet Police 

Science i en internationell kontext, det fanns exempel på den typen av verksamhet i andra 

länder, vilket uttryckte ett generellt anspråk. De båda instanserna assisterade varandra för att 

främja Police Science trovärdighet och expansion via utbildning och samarbete. Den expertis 

som existerade inom S. C. D. L. var inte heller den styrd av någon politisk inblandning, utan 

var tillgänglig för både poliser och studenter. Utbildningen kopplades till ett annat centralt 

område, nämligen forskning, vilken, likt utbildning, skulle bedrivas både på universitetet och 

på institutet.  

Karaktären på utbildning och forskning varierade i relation till kunskapsområde och metod. 

Det framhölls att institutet inte endast skulle vara praktiskt samtidigt som forskning inte 

                                                   
34  Jämför till exempel: Ken Alder (2007), s. xiii, 19–22, 35, 271; Simon Cole (2001), s. 199–200. 
35  Boris Brasol, ”Institute of Scientific Criminology”, s. 104. 
36  Professor Bischoff, ”The Institute of Police Science at the University of Lausanne”, s. 474–476. 
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endast skulle var teoretisk;37 centralt var att forskning framhölls som en vetenskaplig 

egenskap, och något som skiljde institutet från tidigare verksamheter.  Exempel på teoretisk 

forskning var att universitetsstuderande borde studera kriminalpsykologi för att kunna förstå 

hur en kriminell agerar och tänker. Den kunskapen var dock nödvändig att kunna applicera i 

praktiken, vid till exempel förhör: ”the process of interrogation, aside from logic and ‟natural 

ability‟, requires an intimate knowledge of criminal psychology, as well as a perfect 

understanding of the intellectual make-up of the individual criminal.”38 Det teoretiska var 

alltså en förutsättning för det praktiska. I ett annat fall rörande ballistiska undersökningar 

användes formuleringen “great amount of research [brought] forensic ballistics to its present 

degree of exactness”39 som vetenskapliggörande argument inne i rättssalen. Ett tredje 

exempel var vetenskapen om däckavtryck. Där menades ”[t]his special kind of research 

work”40 innebar att kunskap inom området erhölls genom praktiska studier: ”it is necessary to 

study closely […] every time opportunity offers.”41 Exemplet illustrerar en karaktäristika hos 

Police Science, nämligen att vetenskaperna måste ha en praktisk funktion. Det existerade 

således ett samspel mellan universitetet och institutet som mynnade ut i polis- och 

rättsväsendet. Den övergripande röda tråden var att universitetet utbildade sina studenter inom 

framför allt teoretiska ämnen rörande Police Science, medan institutet erbjöd mer praktiska 

utbildningar och tillhandahöll möjligheter för studenter på alla nivåer att träna sina färdigheter 

i en praktisk kontext. De kunskaper som erhållits applicerades i praktiken, från förhörsrum till 

rättssal. Samtliga dessa faktorer gav institutionell tyngd åt Police Science. Trots att 

kunskapsfältet inte var ett vetenskapligt område i traditionell mening (det fanns ingen 

”professor i Police Science”), så visar dessa exempel på hur institutet argumenterade för att 

Police Science skulle genomsyra samtliga delar av polis- och rättsväsende.  

Relationen mellan teori och praktik uttryckte sig alltså i olika riktningar gällande institutets 

framställning av utbildning och forskning, men där den gemensamma nämnaren var att 

underbygga Police Science genom att hänvisa till två vetenskapliga institutioner: utbildning 

och forskning. De vetenskapliga gränserna skiftade även i framställningen av enskilda 

metoder, även där med tydliga element av spänningen mellan teori och praktik. Hur 

upprättades auktoritet för olika kunskapsområden inom Police Science? 

                                                   
37  Boris Brasol, “Institute of Scientific Criminology”, s. 100, 104–105. 
38  Boris Brasol, ”Institute of Scientific Criminology”, s. 104. 
39  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 

2 (1930), s. 90. 
40  M. Chavigny, “Tracks of Vehicles”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 2 (1930), s. 

177. 
41  M. Chavigny, “Tracks of Vehicles”, s. 169. 
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Vetenskapliggörande av ifrågasatta metoder 

Förhållandet mellan teknik och vetenskap är en klassisk problematik som diskuterats inom en 

rad olika discipliner. Exempelvis visar Gieryn på hur John Tyndall i 1800-talets 

Storbritannien skiljde vetenskap från teknologi och mekanik genom att konstatera 

vetenskapen som teoretisk och teknologin som praktisk. Kline framhåller att en prevalent 

analysmetod har varit att betrakta teknologi som tillämpad vetenskap, och därmed göra en 

inom-disciplinär distinktion mellan två varianter av vetenskap. Teknologi kan således göra 

anspråk på resurser och auktoritet genom att åberopa vetenskapligt epitet, ett förhållande som 

bland annat Kline undersökt i USA åren 1880-1945.42 

En återkommande diskussion i tidskriften var spänningen mellan teori och praktik, något 

som diskuteras i olika grenar av Police Science. Att beröra tematiken verkar lika ofta ha varit 

ett medvetet som omedvetet val. Mikroskopet användes genomgående i tidskriften som en 

banbrytande teknologisk uppfinning med explicit koppling till vetenskapsmannen.43 Vollmer 

lyfte till exempel fram mikroskopet i sin artikel ”The Scientific Policeman”, vilken var en 

diskussion om just den vetenskapliga polismannen och det vetenskapliga polisarbetet: ”Let 

me give a few examples of what the microscope can do, in the hands of a scientist.” 44. 

Goddard, institutets ballistiska expert, poängterade det jämförande mikroskopets (utvecklat så 

sent som 1925) betydelse för ballistisk undersökning, vilket hade ”removed these 

investigations from the realm of uncertain conjecture to that of a real science.”45  

Vollmer kopplade ihop den vetenskapliga polisen, mikroskopet och vetenskapsmannen 

som tre delar av samma sak – Police Science. Mikroskopet var en symbol för vetenskapens 

institutionalisering och erbjöd ett sätt att se det som tidigare var omöjligt. Det illustrerade 

effektivt anspråken på att polisarbete kunde, och var tvunget, att ta hjälp av vetenskapliga 

metoder. I fallet ballistiken hade mikroskopet en direkt vetenskapliggörande effekt, då det 

                                                   
42  Ronald Kline (1995).  
43  Se till exempel: August J. Pacini, ”Ultraviolet Spectrographic Detection of Mercury”, i The American 

Journal of Police Science, Vol. 1, No. 4 (1930), s. 387: “[T]he characteristic mercury droplets may be 

collected and examined microscopically.”; Edmond Locard, “The Analysis of Dust Traces, part II”, i The 

American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 4 (1930), s. 405, 407, 409–411, 413; Sydney Smith, 

“Injuries from Firearms”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 6 (1930), s. 603: 

“Wounds should always be examined as rapidly as possible, and microscopic and chemical examination 

of the wound and the clothing should be undertaken with the minimum of delay.”; C. Ainsworth Mitchel, 

“Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 

6 (1930), s. 595: “Microscopical examination [of] scientific evidence.”; W. Schatz & Halle A. D. Saale, 

“Dirt Scraped from Shoes, as a Means of Identification”, i The American Journal of Police Science, Vol. 

1, No. 1 (1930), s. 58: “[…] the soil also revealed numerous substances not shown in the picture and 

visible only under the microscope”. 
44  August Vollmer, ”The Scientific Policeman”, s. 276, 296–297. 
45  Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 21. 
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jämförande mikroskopet utgjorde grunden för metodens säkerhet. Mikroskopet var en 

teknologisk artefakt med priviligierad status; det var den vetenskapliga polisens weapon-of-

choice. 

Ett intressant exempel att lyfta fram är den fysiologiska lögndetektorn, vars vetenskapliga 

anspråk har varit, och är, minst sagt problematiska. Alder har redogjort för den omtvistade 

apparatens historia. Metoden utvecklades under början av 1900-talet och började användas 

som förhörsmetod under 1920-talet, med Leonarde Keeler och John Larson som operatörer. 

De var stationerade i Berkeley, Kalifornien, samma ort som en av förgrundsfigurerna för de 

progressiva, August Vollmer, vilken också var den som införde metoden. Larson var 

universitetsutbildad och ett exempel på den nya, vetenskapliga polisen.46  Både Keeler och 

Vollmer kom att flytta till Chicago och bli involverade i S. C. D. L:s verksamhet och 

skribenter i The American Journal of Police Science. Vid undersökningsperioden var 

lögndetektorn en relativt ny uppfinning, men kom att användas som ett priviligierat exempel i 

tidskriften. I artikeln ”A Method for Detecting Deception” presenterade Leonarde Keeler 

lögndetektorn genom en kort historia, en genomgång av dess praktiska genomförande, 

psykologiska utgångspunkter och framtida utveckling. Keeler redogjorde för experimenten 

som genomfördes av honom själv, Larson och Vollmer under 1920-talet.47 Genom detta 

underbyggde Keeler sin argumentation genom att hänvisa till, enligt honom, framgångsrika 

experiment och även till Vollmer, skribent i tidskriften och professor vid Chicagos 

universitet48 - en i sammanhanget central aktör.  

Keeler framhöll i inledningen att ”[m]uch discussion has grown from use of these methods, 

and the advocates of physiological deception tests have had a most difficult path to cut in the 

academic and practical fields.”49 Det är intressant att Keeler lyfte fram det motstånd som 

existerade, då hela artikeln är en summering om varför tekniken är trovärdig. Institutet ansåg 

därmed att lögndetektorn var en del av Police Science, en åsikt som fördes enligt ett tydligt 

mönster: det grundläggande anspråket på vetenskaplighet var av praktiskt karaktär. Keeler 

menade att motståndet mot lögndetektorn var koncentrerat till de teoretiska grunderna bakom 

metoden, och framhöll att dessa kritiker ”consider the test merely from the theoretical 

standpoint, without experimental or practical experience on which to base their theory.”50 I 

                                                   
46  Ken Alder (2007), s. xiii, 19–23. 
47  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, i The American Journal of Police Science, 

Vol. 1, No. 1 (1930), s. 39. 
48  Vollmers officiella titlar var “Professor of Police Administration” och ”Associate editor”. 
49  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, s. 38. 
50  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, s. 38. 
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kontrast yttrades det att metodens företrädare hade praktisk erfarenhet av metodens 

ackuratess, och var ”convinced the deception tests as now used are of value”.51 Bristen på 

teoretiskt underbyggande trumfades av metodens praktiska resultat vilka ansågs vara bevis på 

vetenskaplighet. Det fanns en empirisk diskussion, men argumentationen fördes genom en se-

själv-retorik, med undertoner av ”vi kan inte riktigt konklusivt bevisa varför det fungerar, 

men det fungerar.” Tidskriften användes som ett sätt att marknadsföra lögndetektorn som 

inkluderad i begreppet Police Science. Keelers artikel var en introduktion av metoden, men 

den praktiska motiveringen lyftes fram även i spekulationerna om dess framtid. Detta visar på 

den tilltro som fanns – det blickades redan långt framåt. Lögndetektorns möjligheter beskrevs 

som ”[no] more than touched upon”,52 och att ”the future for such technique is unlimited”.53 

Det nya fältets osäkerhet och splittrade åsikter tacklades med att endast välutbildade personer 

fick utföra testerna och att forskning måste ske varsamt. Detta för att ”much harm can be done 

to the future of scientific deception tests.”54 Utöver det kriminologiska användningsområdet 

nämnde Keeler psykiatrin som ett kunskapsområde där det experimenterades med 

fysiologiska tester.  

Det fanns en tilltro och en nästan mystisk önskan om lögndetektorn. Alder menar att den 

amerikanska synen på lögndetektorn är orsakad av att USA saknar gemensam historia och att 

hela samhället istället byggts på konstitutionen, där moraliska frågor om ett rättvist samhälle 

bestämts utifrån juridiska lagar. Detta har kombinerats med två ”halvsanningar” om 

vetenskap: att vetenskapen är ofelbar och att vetenskapsmannens åsikt elimineras, lett till en 

besatthet av att kunna fastställa sanningen genom vetenskap. John Larson, en av de första 

operatörerna, intresserade sig även för sanningsserum.55  

Lögndetektorn nämndes i flera efterföljande artiklar där det bland annat konkluderades att 

”Mr. Keeler […] has brought to its present state of perfection the so-called ‟lie-detector‟.”56 

Uttalandet låg en bit ifrån Keelers egna mer försiktiga förhållningssätt, men det illusterar den 

tilltro som fanns för de fysiologiska testerna. Det var ett djärvt uttalande att göra i den 

officiella tidskriften, då metoden, som ovan nämnts, saknade en bredare konsensus. Genom 

att beskriva lögndetektorn som perfekt gjordes ett tydligt vetenskapligt anspråk, och 

författarna skrev in metoden i Police Science.  

                                                   
51  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, s. 38. 
52  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, s. 38. 
53  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, s. 51. 
54  Leonarde Keeler, ”A Method for Detecting Deception”, s. 51. 
55  Ken Alder (2007), s. 36, 270. 
56  n/a, “Announcement”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 2 (1930), s. 115. 
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En fråga som återkommande lyftes i tidskriften är det faktum att USA halkat efter resten av 

världen i vetenskapligt polisarbete, vilket inte bara diskuteras som ett problem för 

brottsutredningar, utan även en amerikansk prestigefråga. Goddard menade att han under sin 

resa till kriminaltekniska laboratorier i Europa endast ansåg att ballistisk undersökning var det 

område där USA möjligen hade kommit längre.57 Montreals kriminaltekniska institut 

redogjorde för sin verksamhet i en artikel där det framhölls att fram till 1929: ”[…] the great 

United States was caught far behind smaller countries”.58 Ett annat exempel var grafologin 

(handskriftsanalys), vilken Goddard beskrev som ”risen in Germany” men med parentesen 

”(although I am informed that it was first worked out in America.)”59 För att återknyta till 

Keeler utgjorde lögndetektorn ett intressant omnämnande i denna kontext. Redaktionen 

betonade till och med att ”It is pleasing to be able to say that, to the best of our knowledge, 

Mr. Keeler‟s method is unknown in Europe, and in that respect, at least, we can claim  

precedence in the study of crime”.60 Att lögndetektorn inte var känd i Europa sågs inte som en 

brist i den europeiska brottsbekämpningen, utan det var ”pleasing” att den endast fanns i 

USA.  

Exemplet visar på den amerikanska prestigefrågan. Detta kan tolkas som att viljan att vara 

föregångsland minskade kraven på den traditionella kritiska vetenskapliggörande processen, 

eftersom ett splittrat kunskapsfält och en kontroversiell metod ändå tillskrevs attributet 

perfektion. Det fanns en tydlig nationell stolthet att säkerställa USA som ledande inom Police 

Science. Exemplet lögndetektorn erhöll sin legitimitet från de egna leden – kunskapsfältet 

skapade sig självt. De praktiska resultaten användes som vetenskapliga kriterier, kritiken 

bemöttes inte utan kringgicks genom den exklusiviteten rörande aktörer, de hyllande orden 

kom från tidskriftens egna skribenter, och till och med det faktum att USA var ensamt om 

tekniken och för en gångs skull ett föregångsland lyftes som ett argument för inkorporeringen 

i Police Science. Vilka andra trender framträdde i upprättandet av epistemologiska anspråk? 

Två återkommande mönster var att referera till för samtiden erkända vetenskapsmän eller 

persona och att sätta den egna verksamheten i relation till mer etablerade vetenskapliga 

kunskapsområden, två aspekter ofta förenade med varandra. Den retoriska stilen resulterade i 

att skilda kunskapsområden fick legitimitet, eller åtminstone gjorde anspråk på legitimitet.  

                                                   
57  Se till exempel: Calvin Goddard, “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 13–

15, citat s. 15: “My provisional opinion that the United States is, for the most part, immeasurably behind 

Europe in scientific methods of crime detection was completely confirmed.”; n/a, “Announcement”, (Vol. 

1, No. 2), s. 115–116; Boris Brasol, “Institute of Scientific Criminology”, s. 101. 
58  Wilfrid Derome, “The Laboratory of Legal Medicine and Technical Police of Montreal”, s. 216–219. 
59  Calvin Goddard, “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 27. 
60  N/A, “Announcement”, (Vol. 1, No. 2), s. 115–116. 
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Det var framför allt daktyloskopin och antropometriken och dess huvudpersoner som 

användes som grundreferens på vilken den typen av argumentation byggdes. I vissa fall 

hänvisades till andra historiska aktörer från andra kunskapsfält. I M. Chavignys artikel 

”Tracks of Vehicles” framställdes vetenskapligheten hos däckanalys genom att använda 

begreppet ”Police Science”, där metodens applikationsbarhet i brottsutredningar betonades.61 

Att det bevisligen gick att avgöra åt vilket håll ett fordon hade färdats styrktes med hänvisning 

till tysken Hans Gross (1847–1915).62 Forskarna Tillstone, Savage och Clark framhåller Gross 

som en av de första erkända forensiska experterna, författare av det första standardverket 

inom ”criminalistic” och en central aktör i den tidiga utvecklingen av forensisk vetenskap.63  

Daktyloskopin och antropometriken var vid tiden generellt accepterade vetenskaper, där 

fingeravtrycket hade etablerat sin priviligierade status som identifikationsmetod.64 Ett av de 

första anspråken som gjordes i tidskriftens första nummer var följande uttalande av Vollmer: 

Regardless of opinions held by so-called ‟old experienced policemen‟, Bertillon‟s system came 

to displace all previously existing methods of identification. And either the Henry System, or 

the Vucetich, or modifications of these, have in turn taken the place of Bertillon‟s method of 

identifying criminals.65 

Exemplet visar delvis på brottet mellan gammalt och nytt, delvis på hur etablerade fält och 

aktörer kunde användas som legitimerande referenser. Cole menar att fingeravtrycket byggde 

sin vetenskaplighet på en inomdisciplinär konsensus. Det krävdes en hög nivå på den enskilda 

experten, fältet var enigt om vilka krav som ställdes på en undersökning och kunskapsfältet 

ställdes i centrum – en expert skulle vara utbytbar mot en annan men ändå skulle samma 

resultat uppnås.66 Fingeravtrycket som identifikationsmetod var en av grundpelarna i Police 

Science, ett anspråk som återkom regelbundet. Metoden beskrevs som en “distinct science”,67 

vilket implicerade den systematiserade grund som underbyggde fältet. Ett exempel på där 

fingeravtrycket användes som legitimerande referens var gällande håranalys av pälsdjur. 

”Studies by Hausman of the hairs of fur-bearing animals show that the hairs of all animals 

differ greatly and may be classified according to type in much the same manner that finger 

                                                   
61  M. Chavigny, “Tracks of Vehicles”, s. 156, 169, 176–177. 
62  M. Chavigny, “Tracks of Vehicles”, s. 174. 
63  William J. Tillstone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark (2006), s. 9. 
64  Simon Cole (2001), s. 118, 199–200. 
65  August Vollmer, “The Scientific Policeman”, s. 8. Henry och Vucetich var både framträdande 

förespråkare för fingeravtrycket, den förra i Storbritannien, den senare i Argentina. 
66  Simon Cole (2001), s. 204–205. 
67  Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 24. 



17 

 

 

 

prints are now classified.”68 Systematiseringen stod i fokus, där håranalysens vetenskaplighet 

baserades på en överensstämmande jämförelse med en redan etablerad vetenskap. 

Ballistisk undersökning var ett av de kunskapsfält som diskuterades mer frekvent. Detta 

kan delvis förklaras med att Calvin Goddard var världsledande ballistisk expert, redaktör för 

tidskriften, chef över institutet och världsledande på området. Det har också den mer 

teoretiska förklaringen att ballistiken låg på gränsen till epistemologisk auktoritet. Det var 

framför allt i rättssalen som ballistiken fortfarande var omdiskuterad, och därmed inte 

självklar som vetenskaplig bevisning. Emory Smith, biträdande statsåklagare i Illinois, och 

därmed att betrakta som en auktoritet inom rättsväsendet, formulerade ballistikens 

problematik i artikeln ”Unmasking the Pseudo-Expert”: 

Now that the validity of the sciences of Bertillon measurements and fingerprints has been well 

established in the minds of most law-enforcing officers, the question naturally arises, What[sic] 

position does the science of forensic ballistics (identification of fired bullets and shells) occupy 

with relation to the other two?69 

Den forensiska ballistiken var ett exempel på hur redan etablerade kunskapsfält användes 

som legitimerande faktor. Smith placerade fältet i samma kontext som fingeravtrycket och 

antropometriken och menade att dessa två var fastställda som vetenskapliga. Ballistiken 

beskrevs som ”relatively new field of scientific endeavour”,70 och genom att använda sig av 

formuleringen ”naturally arises” implicerades att ballistikens anspråk byggde på samma 

grundläggande vetenskaplighet som de två referensfälten. Ballistiken tillskrevs 

även”exactness”71 som en vetenskaplig egenskap. Tidskriften var ett medel för att etablera 

ballistikens epistemologiska auktoritet i rättssalen. Det egna kunskapsfältet och inom Police 

Science rådde i princip övergripande konsensus. ”To the scientist and close student of 

criminal detection the validity of forensic ballistics is firmly [established].”72 

Argumentationen var en del i expansionen av Police Science, där en kontinuerligt refererande 

till etablerade vetenskaper och vetenskapsmän ackumulerade trovärdighet till det egna 

kunskapsfältet, i det här fallet forensisk ballistik. 

 

 

                                                   
68  August Vollmer, ”The Scientific Policeman”, s. 11. 
69  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 89. 
70  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 90. 
71  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 89. 
72  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 89. 
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Referensarkiv 

Struktur, referensarkiv och katalogisering framställdes som en central del i underbyggandet 

av Police Science. Tidigare forskning har berört temat, bland annat Godfrey et al som 

förklarar den trovärdighet som finns hos systematisering med orden: ”Statistics tend to be 

taken to be scientific, independent and therefore accurate.”73 Liksom daktyloskopins 

framträdande funktion som en slags guldmyntfot gällande hur olika kunskapsfält jämfördes 

som vetenskapliga, användes upprättandet och bruket av referensarkiv som ett argument för 

vetenskaplig verksamhet. De olika delarna av Police Science skulle bygga på en generell 

strukturell grund och polisarbetet skulle vara på systematiserad basis. Detta tankesätt var 

liknande det som på 1870-talet fick Bertillon att utveckla sin metod – behovet av struktur i 

polisens arkiv samt, i Bertillons fall, ett sätt att göra karriär.74 Konflikten mellan 

daktyloskopin och antropometriken betraktad ur ett gränsdragningsperspektiv var en kamp om 

metodernas respektive vetenskaplighet. Vilken identifikationsmetod som skulle användas av 

myndigheter var i första hand beroende av metodernas vetenskapliga anspråk, men även andra 

faktorer såsom ekonomi, tidsmässig effektivitet med mera.  

Genom att argumentera för vikten av referensarkiv underbyggdes trovärdigheten hos 

Police Science som helhet, då detta var ett uttryck för att hela fältet baserades på en 

vetenskaplig metodik. Detta systematiserade arbete uttrycks på varierande sätt i tidskriften 

och sträcker sig från instruktioner om hur bevismaterial bör samlas in, bevaras, transporteras 

och arkiveras till hur beslagtagna vapen kunde användas i utbildningssyfte.  

Referensarkiven framställdes som en central del i det vetenskapliga arbetet hos de 

”fysiska” teknikerna, men inte på samma sätt gällande fysiologiska eller psykologiska 

metoder. Ett fingeravtryck måste kunna jämföras mot något, men lögndetektorns 

referensmaterial upprättades i samband med förhöret och var avgränsat till den som 

undersöktes vid den aktuella tidpunkten. Genom att använda ord som ”scientific” och betona 

det vetenskapliga värdet legitimerades skilda kunskapsfält enligt en och samma princip – 

referensarkiven var vetenskapliga. Exempelvis beskrev Mezger, Hasslacher och Frankle en 

metod för att analysera märken på träd på det här sättet: ”Both tree and chip must be carefully 

labeled for for future identification [and] for future reference75 […] We believe that 

photographs of the original marks compared with others of the test markings offer a more 

                                                   
73  Barry S. Godfrey, Chris A. Williams & Paul Lawrence (2008), s. 13. 
74  Simon Cole (2001), s. 34. 
75  Otto Mezger, Fritz Hasslacher & Paul Frankle, “Identification of Marks made on Trees”, i The 

American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 4 (1930), s. 359–360. 
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objective and scientific method.”76 Enligt samma princip insisterade Goddard på vikten av att 

skapa vapensamlingar av beslagtagna vapen istället för att sälja eller förstöra dem. Goddard 

framhöll att beslagtagna vapen ”are useful for research purposes” och nödvändigt för 

utbildning av ”police firearms experts”77  i ballistisk vetenskap. För att öka polisens 

kunskaper om ballistisk kunskap framhölls att ”a reference collection” är det grundläggande 

kravet för utredning av brott som involverar vapen. “Every police department should save 

every arm, of no matter what make, type, or description that falls into its hands. Specimens of 

these (at least 2 or 3 of each type) should go into a permanent collection.”78 Att systematiskt 

förstöra illegala vapen beskriver Goddard med orden: ”Were they to dump overboard just as 

often their accumulated finger-print records, they would be working hardly less harm upon 

themselves and upon the progress of scientific criminal identification.”79 Kärnan i 

argumentationen byggde på det centrala att etablera referensarkiv för utbildning och för 

jämförande analys vid brottsutredningar. Goddard likställde vapensamlingar med 

fingeravtryckssamlingar – det vetenskapliga anspråket låg i det objektiva studiet av 

bevismaterial och referensmaterial. 

Expert och expertis 

I föregående avsnitt analyserades institutets grundläggande argumentation för expansionen av 

Police Science, vilka centrala aspekter som verksamhetens vetenskapliga anspråk byggdes på 

samt några illustrerande exempel på olika sätt att vetenskapliggöra kunskapsfält. I 

föreliggande avsnitt flyttas fokus från kunskapsfälten och till vetenskapliga aktörer – 

experten. Vilka egenskaper tillskrevs experten inom Police Science? 

 

 

                                                   
76  Otto Mezger, Fritz Hasslacher & Paul Frankle, “Identification of Marks made on Trees”, s. 362. 
77  Calvin Goddard, “This Pistol Bogey”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 2 (1930), 

s. 192. 
78  Calvin Goddard, “This Pistol Bogey”, s. 192. 
79  Calvin Goddard, “This Pistol Bogey”, s. 191–192; Se även till exempel: Calvin Goddard, “The 

Valentine Day Massacre: A Study in Ammunition-Tracing”, i: The American Journal of Police Science, 

Vol. 1, No. 1 (1930), s. 63: “[…] before going further, having long since learned the importance of 

placing proper identifying marks on every exhibit in my possession. After being numbered, each shell 

was examined.” 
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Professionalisering 

Under 1800–talet uppstod den vetenskapliga ”experten”, personer med individuell expertis 

inom forensiska vetenskaper.80 Carrabine et al menar att mellan cirka 1900-1940 var 

University of Chicago ledande inom sociologi och hade en av de första sociologiska 

institutionerna. Inspirerade av europeiska strömningar bidrog Chicagos skola framför allt med 

sociologisk forskning om kriminalitet och var med i utvecklingen av det kriminologiska 

fältet.81 Som redogjorts för i avsnittet tidigare forskning, har bland annat centralisering, 

kulturella och socioekonomiska förändringar framhållits som orsak till varför synen på 

kriminalitet och rättsväsende övergripande förändras. En ytterligare förändring som lyfts fram 

är professionaliseringen av experter och institutionaliseringen av expertiskunskap.82 I relation 

till forskningsläget är det intressant att undersöka denna process i källmaterialet. Police 

Science kan tolkas som ett sätt att konsolidera de disparata faktorerna som ovan nämnts: de 

samhälleliga förändringarna, utvecklingen av kunskapsfält, skiftande kulturella uppfattningar 

om kriminalitet och vetenskap med mera. Dessa var en del av en större förändringsprocess. 

Epitetet expert kom således inte att vara exklusivt för forensiska vetenskaper, utan 

inkluderade en större skara aktörer med olika former av expertiskunskap.  

Cole menar att daktyloskopins vetenskapliga legitimitet under 1920- och 1930-talen erhölls 

utifrån ett inomdisciplinärt grundläggande konsensuskrav; en fingeravtrycksexpert skulle vara 

utbytbar med en annan, vilket betonade kunskapsfältets vetenskaplighet – allmänhetens och 

rättens förtroende förflyttades från den enskilda experten till kunskapsfältet.83 Som tidigare 

redogjorts för användes hänvisningar till erkända vetenskaper och vetenskapsmän som ett 

vetenskapliggörande argument, vilket enligt Coles analys borde betyda en förlust av 

möjligheten att referera till förgrundsfigurer såsom Gross eller Bertillon. I och med denna 

process kan det uppfattas som om den enskilda experten tappade kredibilitet.  Men dessa 

aktörer användes som symboler och pionjärer, inte exklusiva utövare av vetenskapen i fråga. 

Skiftet från den individuella experten till kunskapsfältet innebar därmed en ökad trovärdighet 

genom att de vetenskapliga anspråken kunde byggas på en bredare grund, där centrala aktörer 

framställdes som upphovsmän eller representanter, inte priviligierade auktoriteter. 

Den professionaliserade experten var en komplex fråga för institutet. Police Science 

omfattade så pass disparata kunskapsfält att definitiva kriterier inte kunde fastställas. (Vilket 

                                                   
80  William J. Tillstone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark (2006), s. 1. 
81  Eamonn Carrabine et al., Criminology: A Sociological Introduction (New York, 2004), s. 50.  
82  Se till exempel: Eamonn Carrabine et al., (2004), s. 250–251; Barry S. Godfrey, Chris A. Williams & 

Paul Lawrence, (2008), s. 88–89. 
83  Simon Cole (2001), s. 28, 199, 204–205. 
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heller inte var rimligt) Samtidigt existerade inga lagstadgade kriterier för en institutionaliserad 

expert inom andra kunskapsfält, utan en påstådd experts legitimitet byggdes på godtyckliga 

bedömningar. För institutet var det av yttersta betydelse att etablera vetenskaplig auktoritet i 

framför allt rättssalarna och att ha tillförlitliga experter i brottsutredningar. I tidskriften 

diskuterades grundläggande egenskaper hos experten. Ett återkommande tema var blickarna 

mot internationella, framför allt europeiska, verksamheter och utformningar på dessa, på 

grund av frånvaron av amerikanska motsvarigheter. Kriterierna för experten skiftade beroende 

på vilka kunskapsfält som berördes. Det fanns dock ett mönster för vilka egenskaper som 

tillskrevs den vetenskapliga experten – en Police Scientist. I förhållande till de europeiska 

motsvarigheterna diskuterades den arketypiska experten. Behovet av en professionalisering 

och skillnaden mellan Europa och USA uttryckte Goddard med orden: ”In Europe an expert is 

always an expert, not an imitation.”84 Exemplet illustrerar problemet med så kallade ”pseudo-

experter”85, vilket man ville lösa med att sätta upp grundläggande egenskaper för experten. 

Därigenom skulle bedömt icke-vetenskapliga aktörer hamna utanför den vetenskapliga 

gränsen, förlora auktoritet och därmed inte kunna skada trovärdigheten hos så kallad ”riktig” 

vetenskap.  

I flera artiklar diskuterade framför allt Goddard utförligt för europeiska exempel på 

utformningen av institutet och även expertens funktion i Europa. Där måste experten vara 

kvalificerad och godkänd av staten innan denne kunde ackrediteras som sådan. Kravet var 

normalt doktorsgrad inom medicin plus diplom inom rättsmedicin. Den praktiska skillnaden 

var sedan att i Europa tillhandahöll staten en officiell pool av dessa kvalificerade experter. 

Dessa kunde sedan tillsättas av rätten vid behov, till exempel vid en brottsutredning. Detta 

system ansåg Goddard skulle införas i USA, vilket framför allt skulle förhindra att icke-

kompetenta individer skulle kunna agera i egenskap av expert. Det skulle även förhindra att 

en expert, eller påstådd sådan, skulle sälja sitt ord till högstbjudande, då de höga kraven, den 

långa utbildningen och den neutrala ackrediteringen dels gav kompetens och dels förhindrade 

korruption då det inte var möjligt för falska eller inkompetenta individer att fortsätta sin 

karriär.86  

Dessa exempel visar på den reformönskan som fanns inskrivna i institutets verksamhet. Att 

standardisera grundläggande kriterier för experten var ett medel att höja kompetensen och 

underbygga trovärdigheten för vetenskapen i rättssalen. Det var också ett sätt att hävda att 

                                                   
84  Calvin Goddard, “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 17.  
85  Se till exempel: Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”. 
86  Calvin Goddard, “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 16–17; n/a, “Editorial 

– Eliminating the Pseudo-Expert”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 2 (1930), s. 119. 
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Police Science förbättrade brottsutredningar genom att gallra bort vad man menade var icke-

vetenskapliga individer och icke-vetenskapliga metoder från polisens verksamhet. 

Vetenskapens företrädare 

Förhoppningarna och visionen om att med vetenskapliga metoder förbättra polis- och 

rättsväsende uttrycktes konkret i diskussionen om expertens vittnesmål i egenskap av expert, 

där en central del var att etablera och upprätthålla en hög standard. I artikeln ”Eliminating the 

Pseudo-Expert” framträdde exempel på detta: “One of the difficulties constantly met by those 

who are attempting to improve judicial procedure in this country, is the fact that so many of 

the experts testifying in our courts are either unqualified or unscrupulous, or both.”87 Susan 

Haack menar att det 1923 lagstadgades att konsensus inom det aktuella kunskapsfältet var ett 

krav för att nya former av vetenskaplig bevisning skulle godkännas i rätten.88 En förutsättning 

för att Police Science skulle kunna fylla sin funktion var att dess kunskapsfält fick 

vetenskaplig trovärdighet. För att uppnå detta framhölls det som imperativ att förhindra att 

vittnesmål fick ges från icke-kvalificerade personer, oavsett om de var ”pseudo-experts” eller 

helt enkelt korrupta. Dessa aspekter kan förklaras som att experten var ett medel för att 

legitimera kunskapsfält. Ett kunskapsfälts vetenskaplighet var att en vetenskap hade en expert, 

en pseudo-vetenskap hade en pseudo-expert. Genom att förhindra icke-experter från att uttala 

sig erhöll experterna epistemologisk auktoritet vilket då även nekades de påstådda pseudo-

vetenskaperna och dess aktörer.89 Därmed förhindrades att Police Science trovärdighet 

skadades eller blev felrepresenterad. 

Vem som skall få representera vetenskapen var ett tema som berördes i nära nog samtliga 

artiklar och kunskapsområden. Vem som fick vara operatör vid ett lögndetektortest var strikt 

                                                   
87  n/a, “Editorial – Eliminating the Pseudo-Expert”, s. 119: “One of the difficulties constantly met by 

those who are attempting to improve judicial procedure in this country, is the fact that so many of the 

experts testifying in our courts are either unqualified or unscrupulous, or both. In order to remedy this 

condition, two things will be necessary; the first being the setting up of standards which an expert must 

meet before he will be recognized as such, and the education of jurists and attorneys to demand that these 

standards be met before the evidence of such men will be admitted or their employment undertaken. The 

second is the forming of an association of those engaged in offering expert testimony which will demand 

of its members the highest standards of integrity and expel from its membership any individual found 

guilty of violating such standards.” 
88  Susan Haack (2003), s. 57: ”[…] the D.C. court ruled that novel scientific evidence was admissible 

only if it had gained ‟general acceptance in the field to which it belongs‟.” 
89  Jämför: Thomas F. Gieryn (1983), s. 781–782; Se även till exempel: Luke S. May, ”The Identification 

of Knives, Tools and Instruments a Positive Science”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, 

No. 3 (1930), s. 246: “It is one thing to develop a scientific method for the identification of physical 

evidence or a formula for making positive determinations therefrom; it is quite another thing, however, to 

have a new method accepted or facts determined through its use admitted as evidence in a court of law–if 

there be an objection made to its introduction.” 
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kontrollerat, för grafologiska analyser krävdes utbildade ”operators”, vid kemiska analyser av 

olika slag krävdes ”trained chemist”, et cetera. Ett exempel var artikeln ”The Scientific 

Estimation of Alcohol Intoxication” i vilken C. W. Muehlberger redogjorde för hur icke-

uppenbara fall av onykterhet kunde lösas på vetenskaplig väg. Muehlberger nämnde två 

tillförlitliga metoder för att avgöra alkoholnivå genom urinprov. Den ena metoden hade 

forskats fram av Southgate i England, den andra av Bogens i USA. Nackdelen med 

Southgates metod var att dess genomförande krävde en utbildad kemist. Bogens metod hade 

istället fördelen att det inte krävdes kemiutbildning för att genomföra själva provtagningen, 

varefter provet skickades till en ”expert chemist”.90 Centralt var att ”in the event of a trial, the 

chemist is called upon for expert testimony regarding the alcoholic content of the urine.” 91 

Även om metoden inte behövde utföras av kemisten var det denne som vittnade i egenskap av 

expert vid en eventuell rättegång. 

Cole menar att under början av 1920-talet användes demonstrationer av daktyloskopin inne 

i rättssalarna, där skeptiker fick se hur metoden gick till steg för steg. Vid en rättegång år 

1920 diskrediterades en fingeravtrycksexpert, vars kunskaper förkastades och den så kallade 

experten demaskerades som en bedragare. Höga krav på fingeravtrycksexperterna och en 

inomdisciplinär konsensus var således nödvändigt – ”The policing of fingerprint identification 

would have to come from within the field itself.”92 Ett exempel som knyter an till detta 

sammanhang gällde ballistiska undersökningar. Smith nämnde ett domstolsfall där rätten inte 

accepterade ett vittnesmål från en påstådd ballistisk expert. Premisserna för konflikten var att 

ballistiska experten förklarade att en avfyrad kula konklusivt kunde knytas till ett individuellt 

vapen, medan rätten hävdade att en kula endast kunde avgränsas till vapnets kaliber och 

modell, och förklarade vidare ”[if] the real facts were brought out, it would undoubtedly 

show” att experten hade fel.93 Smith beskrev vittnet som ”alleged expert”, och menade att 

fallet var ett bakslag för ballistiken som vetenskap.94 Experten hade alltså ingen vedertagen 

vetenskaplig auktoritet utan rättens åsikt vägde tyngre. Dessa exempel visar på att 

vittnesmålet var en central egenskap hos experten.95 ”[The] scientific witness”96 gav ”expert 

                                                   
90  C. W. Muehlberger, “The Scientific Estimation of Alcoholic Intoxication”, i The American Journal of 

Police Science, Vol. 1, No. 2 (1930), s. 210, 215; citat: “expert chemist”, s. 215. 
91  C. W. Muehlberger, “The Scientific Estimation of Alcoholic Intoxication”, s. 215. 
92  Simon Cole (2001), s. 191–195. 
93  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 89–90, citat s. 90. 
94  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 90. 
95  Se även till exempel: C. Ainsworth Mitchel, ”Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres”, s. 594: 

“This raises the interesting legal question whether it is permissible for  a scientific witness to produce a 

drawing made by himself for the purpose of demonstrating points which may not clearly be seen upon a 

photographic enlargement  until they are pointed out.” 
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testimony”,97 vilket implicerade det auktoritativa anspråket. Dessa vittnesmål hade också en 

prejudicerande funktion i domstolarna. Exempelvis hade Goddard vittnat i egenskap av 

ballistisk expert vid en tidpunkt där ballistisk undersökning ännu inte var befäst som 

bevisning och utgången var osäker i avvaktan på rättens beslut. 

Ett kriterium för att få uttala sig som expert var således att inte bara besitta tillräcklig  

kunskap utan att också kunna presentera denna kunskap på ett lämpligt sätt.98 Detta är en 

problematik som existerar än idag. McQuiston-Surrett och Saks har visat att expertens 

presentation har betydelse för hur bevismaterial uppfattas, bland annat ger kvantitativ 

bevisning större trovärdighet än kvalitativ.99 Detta visar på att expertens funktion i rättssalen 

är beroende av en fortgående process av vetenskaplig gränsdragningsarbete. Ett ytterligare 

exempel från tidskriften på kravet gällande expertens förmåga att representera sitt 

kunskapsfält vid ett vittnesmål visar sig i August J. Pacinis artikel ”Ultraviolet Spectrographic 

Detection of Mercury”. Metoden beskrivs kunna avgöra om kvicksilvernivån var ”therapeutic 

or a toxic concentration.”100 Resultatet blir ”permanently recorded [and] the findings may be 

used as visible evidence easy to present, and easy to interpret in unmistakable fashion before 

any jury receiving an adequate explanation.”101 Detta belyser återigen att experten var en del i 

gränsdragningsarbetet.  

I enlighet med Gieryns resonemang om ”public science” visar detta att ett 

kunskapsområdes vetenskapliga legitimitet är beroende av allmänhetens och politiska 

institutioners uppfattning.102 Rättsväsendets och allmänhetens uppfattning om en metod eller 

ett kunskapsområde var en central del i den vetenskapliggörande processen hos det berörda 

området och således var det expertens uppgift att inför domstolen och folket förmedla en 

vetenskaplig bild av sitt kunskapsfält. Som redogjorts för ovan uppstod flera situationer där 

expertens förmåga att företräda sitt kunskapsfält resulterade i att de vetenskapliga gränserna 

förflyttades åt det ena eller andra hållet – antingen skadade eller förstärkte ett 

kunskapsområdes epistemologiska auktoritet.  

                                                                                                                                                               
96  C. Ainsworth Mitchel, ”Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres”, s. 594. 
97  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 90. 
98  Emory Smith, “Unmasking the Pseudo-Expert”, s. 27: “And let us hope that our Courts will soon 

begin to demand such a high degree of qualification of those experts who appear before it, that doctrines 

scientifically sound will not suffer from being expounded by persons incapable of presenting them 

properly.” 
99  Dawn McQuiston-Surrett & Michael J. Saks (2014), s. 437, 451. 
100  August J. Pacini, “Ultraviolet Spectrographic Detection of Mercury”, s. 394. 
101  August J. Pacini, “Ultraviolet Spectrographic Detection of Mercury”, s. 394. 
102  Thomas F. Gieryn (1983), s. 782. 
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Polisarbete 

I det första kapitlet undersöktes institutets existensanspråk och expansionen av kunskapsfält 

inom Police Science. I det andra kapitlet analyserades expertens egenskaper, framför allt 

professionaliseringsprocessen och experten som vetenskapens företrädare. Den här 

analyskategorin kommer mer djupgående undersöka vetenskapliggörandet av det praktiska 

polisarbetet, ned till den uniformerade polisen. En primär del i expansionen av Police Science 

var dess plats i polisväsendet, rättssystemet och samhället. Rättsliga aspekter har tidigare 

berörts, till exempel att ett kunskapsfälts trovärdighet och expertens vittnesmål hade betydelse 

för den juridiska processen. Här undersöks närmare hur polisen samspelade med samhället. 

Vilken funktion tillskrevs Police Science i samhället i allmänhet och polisarbetet i synnerhet? 

Generationsskifte 

Ett genomgående tema i tidskriften var konflikten mellan nytt och gammalt. Spänningen 

mellan den äldre skolan poliser och den yngre generationen diskuterades konsekvent genom 

samtliga nummer. Argumentationen fördes framför allt med kontrasterande retorik; det 

vetenskapliga skildes konkret från det icke-vetenskapliga. Tidskriften argumenterade för att 

den nya formen av polisarbete skulle vara baserad på vetenskap. Den gamla skolan 

kritiserades för dess inställning att vetenskap inte hade någonting att erbjuda 

brottsutredningar, och därmed fanns heller inget intresse för att lära sig ny kunskap, utan de 

nöjde sig med ”good old fashioned methods”.103 Dessa ”old experienced policemen”104 

framställdes enligt ett nästan karikatyriskt mönster. De beskrevs med termer som ”half-

educated”105 och “not especially intelligent”,106 och det beklagades att poliskåren drogs med 

att ”standards of intelligence and knowledge are low”.107 Cole framhåller att dessa old-school-

poliser styrde många polisstationer runtom i USA och hade en fientlig inställning till 

vetenskapen.108 I tidskriften sattes detta i relation till den nya generationen, som tillskrevs 

särskilda egenskaper. Den bristande intelligensen hos de äldre kontrasterades genom att 

framhålla den nya generationen som ”more intelligent and appreciative members of the 

                                                   
103  Calvin Goddard, “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 15; August Vollmer, 

“The Scientific Policeman”, s. 8–9. 
104  August Vollmer, ”The Scientific Policeman”, s. 8. 
105  Boris Brasol, “Institute of Scientific Criminology”, s. 101. 
106  Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, ”Report of the Committee on Lawless 

Enforcement of Law”, i: The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 6 (1930), s. 586. 
107  Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, ”Report of the Committee on Lawless 

Enforcement of Law”, s. 586. 
108  Simon Cole (2001), s. 204–205. 



26 

 

 

 

force.”109 De var unga och ville bryta traditionen fasthållen av sina skeptiska föregångare; de 

sökte efter ny kunskap om vetenskapliga rön och metoder som kunde vara till hjälp i arbetet; 

de höll sig uppdaterade om och intresserade sig för kriminaltekniska laboratorier i andra 

länder och centrala aktörer inom Police Science, till exempel Calvin Goddard; de insåg vikten 

av att bryta trenden av alltför försiktigt förhållning till vetenskapliga metoder inom 

polisarbete.110 Med hjälp av gränsdragningsarbete försökte institutet expandera Police Science 

in på den gamla polisens domäner. Diskussionen om Police Science kom att uttrycka sig i 

flera riktningar, bland annat med hjälp från fiktionens värld. 

Konsolidering av Sherlock Holmes 

Arthur Doyles fiktiva karaktär Sherlock Holmes exemplifierade spänningen mellan gammalt 

och nytt. Exemplet Holmes förekommer i både källmaterialet och forskningsläget och 

tillskrevs skiftande egenskaper beroende på kontext. Några centrala punkter framträdde ur 

denna diskussion. I tidskriften användes Holmes som ett negativt exempel för att beskriva den 

äldre skolan poliser. Det gamla, traditionella, polisarbetet var baserat på intuition och 

personlig förmåga, där utredaren beskrevs som en ”super-detective”, som instinktivt visste, 

förutspådde och såg allt relevant under en brottsutredning.111 I kontrast beskrevs den nya 

generationen som vetenskapliga poliser och experter vilka ”are out-Sherlocking the old 

Sherlock Holmes of fiction.”112 Det framhölls vidare att ”the fantastic atmosphere of super-

detectives of the Sherlock Holmes type”113 bromsade kriminologivetenskaplig forskning och 

försvårade för vetenskapliga metoder att implementeras i rättsväsendet, vilket kausalt innebar 

att polisens arbete var sämre än det borde varit.114 Den nya generationen framställdes istället 

som ”enlightened investigators” vars arbete var baserat på vetenskap.115 Men Holmes 

användes inte bara som ett negativt exempel, utan även som en källa för inspiration. Som 

beskrivits i tidigare forskning är populärkultur en betydande faktor i populariseringen av 

forensiska praktiker, såsom tv-serierna CSI i modern tid, eller Sherlock Holmes under slutet 

                                                   
109  August Vollmer, “The Scientific Policeman”, s. 9. 
110  August Vollmer, “The Scientific Policeman”, s. 8–9. 
111  Boris Brasol, ”Institute of Scientific Criminology”, s. 101. Se även till exempel: August Vollmer, 

“The Scientific Policeman”, s. 9; Edmond Locard, “Analysis of Dust Traces, part I”, i The American 

Journal of Police Science, Vol. 1 No. 3 (1930) s. 277. 
112  August Vollmer, ”The Scientific Policeman”, s. 9. 
113  Boris Brasol, ”Institute of Scientific Criminology”, s. 101. 
114  Boris Brasol, ”Institute of Scientific Criminology”, s. 101. 
115  Boris Brasol, ”Institute of Scientific Criminology”, s. 105. 
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av 1800-talet och början av 1900-talet.116  I tidskriften uppmanades poliser att läsa novellerna 

för att dels inspireras av Holmes metodik, dels, mer betonat, att vara medveten om att inte ens 

”the genius of Holmes” kunde upptäcka och analysera alla ledtrådar utan att ta hjälp av 

vetenskapliga metoder.117 Holmes intresse för och popularisering av forensisk vetenskap kom 

att förknippas med den nya polisen. Cole menar att de progressiva under första tredjedelen av 

1900-talet kritiserades för att vara ”imitation Sherlocks” , som J. Edgar Hoover uttryckte det i 

en minnesbild 1937.118 Holmes var således en symbol som användes av både den gamla 

skolan och den nya generationen. Den förra för att behålla det hierarkiska systemet där den 

enskilde polisens intuition stod i centrum och för att koppla ihop vetenskap med fiktion. Den 

senare kopplade istället ihop den intuitiva aspekten av Holmes med den gamla polisen, vilket 

innebar att det istället blev ”superdetektiven” som var fiktion, inte de vetenskapliga inslagen. 

Holmes personliga förmåga avfärdades inte, men det lyftes fram att den måste kombineras 

med faktiska vetenskapliga metoder.  

I konflikten mellan det gamla och det nya användes Holmes som en resurs i 

gränsdragningsarbetet för att erhålla legitimitet. Genom kontrasterande exempel 

konsoliderades Holmes av de progressiva, där de vetenskapliga faktorerna lyftes fram som 

signifikativt för den nya polisen, i kontrast till den intuitiva förmågan. Sherlock Holmes var 

ett exempel på expansionen av Police Science in på den gamla polisens territorier genom att 

tillskriva ”the scientific policeman” vetenskapliga egenskaper som skilde från den icke-

vetenskapliga polisen. 

Reformer 

Police Science praktiska anspråk fördes genom en argumentation om polisiära reformer. Som 

avhandlades i första kapitlet följde dessa förändringar mönstret för de strukturella reformer 

som underbyggde de olika kunskapsfältens legitimitet. En generell struktur skulle utgöra 

grunden för polisens arbete. Enligt samma spår som experten och studenten var utbildning en 

återkommande aspekt för vetenskapliggörandet. Utbildningarna var av varierande karaktär, 

framför allt grundläggande praktiska kunskaper och färdigheter och berörde allt från de 

uniformerade poliserna till de högt uppsatta polischeferna. Till skillnad från den gamla 

skolans vetenskapskritiska ”superdetektiver” betraktades den generella poliskåren med 

snällare ögon och med rum för utveckling. Det framhölls att ”The policeman is an important 

                                                   
116  Se till exempel: William J. Tillsone, Kathleen A. Savage & Leigh A. Clark (2006), s. 1; Dawn 

McQuiston-Surrett & Michael J. Saks (2014), s. 437. 
117  Edmond Locard, ”The Analysis of Dust Traces, part I”, s. 277. 
118  Simon Cole (2001), s. 205–206. 
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link in the chain of law administration. So long as he is not well trained, he cannot be blamed 

for inefficient work.”119 Utbildning skulle därmed inte endast vara exklusivt för 

universitetsstudenter och vetenskapliga experter utan även implementeras i polisväsendet. I 

tidskriften fördes tesen att det fanns tydliga luckor i polisens kunskap och att Police Science 

var sättet att fylla dessa luckor. Exempel på dessa grundläggande förändringar var en så till 

synes självklar del som att polisen skulle utbildas för sina tjänstevapen: ”Surely, there is no 

one who will deny that one of the most important factors here is proper training of policemen 

in the use of the weapons with which they are armed.”120 Ett ytterligare exempel fördes i 

relation till Europa, där ”the individual detective knows what do to, and the individual 

policeman what not to do, when at the scene of a crime.”121 Dessa exempel visar på att 

utbildning var en central del i Police Science, och att vetenskapen kunde ligga till grund för 

även de mest basala, vardagliga uppgifterna. Hur en brottsplats bäst säkrades var av yttersta 

vikt för att inte störa teknisk bevisning, till exempel fingeravtryck.122 Proceduren i sig var inte 

vetenskap på samma sätt som kemi men det krävdes inte heller att polismannen skulle vara 

vetenskapsman, utan det visar på mönstret att samtliga delar av polisarbetet skulle 

underbyggas med hjälp av vetenskap. 

I tidskriften argumenterades institutets centrala roll för dessa reformer. Framför allt 

beskrevs institutet som en förenande institution mellan olika grenar av rätts- och 

polisväsendet. Exempelvis yrkade Goddard på att polischefer regelbundet skulle hållas 

underrättade om vetenskapliga metoder, att institutets olika verksamheter förklarades och 

fanns tillgängliga för poliser på alla nivåer. Institutet skulle även instruera utredare om hur 

bevismaterial söktes, säkrades, bevarades och transporterades.123 Ytterligare exempel på att 

utbildning var en av institutets plikter var det explicita uttalandet “It is one of the objects of a 

criminological institute to provide this training for the police. Such an institute as properly 

                                                   
119  Arthur V. Lashly, Herbert G. Cochran & Albert J. Harno, “Report of the Medico-Legal Committee of 

the American Bar Association”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 4 (1930), s. 400. 
120  Calvin Goddard, ”Police and the Pistol”, i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 4 

(1930), s. 353. Se även till exempel: Calvin Goddard, “Police Pistol Practice”, i The American Journal of 

Police Science, Vol. 1, No. 5 (1930), s. 444–445. 
121  Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 17. 
122  Se till exempel: Chicago Police Department, “John Kornman Case”, i The American Journal of 

Police Science, Vol. 1, No. 3 (1930), s. 305: “Immediately, each bit of evidence is labeled and a note 

made indivative of its significance to be produced at the time of the trial.” 
123  Se till exempel: Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”, s. 24: 

“In my opinion, the Scientific Crime Detection Laboratory of Northwestern University (hereafter referred 

to as the „S. C. D. L.‟) should concern itself with fingerprints only to the extent of keeping abreast of the 

latest and most approved methods of searching for and making permanent records of „latent‟ fingerprints, 

i. e., those found on objects at the scene of a crime, and of keeping the Police with whom it cooperates 

fully informed of all recent progress in this field.”; Calvin Goddard, ”Scientific Crime Detection 

Laboratories in Europe, part II”, s. 153. 
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conceived becomes, in fact, an integral part of the machinery justice.”124 I argumentationen 

om Police Science funktion i polisväsendet och samhället framträder det fundamentala 

anspråket att polisarbetet kunde och skulle förbättras med vetenskapens hjälp, där institutet 

tjänade folkets rätt till juridisk säkerhet. 

Förtroendet för det amerikanska rättsystemet och i synnerhet för polisen var lågt med 

korruption, laglöshet, misshandel et cetera. Ett av de ursprungliga målen för Vollmer och de 

progressiva var inte bara att förbättra polisarbetet utan också att återfå allmänhetens 

förtroende. Ett återkommande tema var den gamla skolans bruk av så kallade ”third degree”-

metoder. Det inkluderade misshandel, sömnberövande, olika former av tortyr med mera.125 

Detta problem förklarades inte bara med inkompetenta poliser, utan som en del i ett större 

systemfel. Metoderna användes framför allt för att få fram erkännanden från misstänkta. 

”[T]he prisoner knows that he is wholly at the mercy of his inquisitor and that the severe 

cross-examination may at any moment shift into a severe beating. This knowledge itself 

undoubtedly induces speedy confessions in many instances and makes unnecessary a resort to 

force”.126 Ett erkännande under dessa omständigheter “is either not offered in evidence 

because the state‟s attorney is convinced that it is inadmissible, or is rejected by the court 

when offered, or is rejected by the jury and the prisoner aquitted.”127 Third-degree innebar 

inte bara att individer misshandlades, utan även att skyldiga gick fria på grund av den 

institutionaliserade laglösheten inom polisväsendet.128  

Lögndetektorn framhölls som motvikt och ett vetenskapligt sätt att förhöra en person, utan 

misshandel eller laglöshet; kunskap om kriminalpsykologi som en annan.129 Allmänhetens 

låga förtroende för polisen ter sig tydlig i ljuset av detta, ett samspel som det argumenterades 

måste förändras: “Probably the third degree has been a chief factor in bringing about the 

present attitude of hostility on the part of a considerable portion of the population toward the 

                                                   
124 Arthur V. Lashly, Herbert G Cochran & Albert J. Harno, “Report of the Medico-Legal Committee of 

the American Bar Association”, s. 400. 
125  Se till exempel: N/A, “Announcement”, (Vol. 1, No. 2), s. 115–116; Boris Brasol, “The Institute of 

Scientific Criminology”, s. 104; Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, “Report of 

Committee on Lawless Enforcement of Law”, s. 575, 579–581, 584–588. 
126  Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, “Report of Committee on Lawless Enforcement 

of Law”, s. 579. 
127  Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, “Report of Committee on Lawless Enforcement 

of Law”, s. 579. 
128  Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, “Report of Committee on Lawless Enforcement 

of Law”, s. 587. 
129 n/a, “Announcement”, (Vol. 1, No. 2), s. 115–116; Boris Brasol, “The Institute of Scientific 

Criminology”, s. 104. Se även till exempel: Leonarde Keeler, “The Canary Murder Case (The Use of the 

Deception Test to Determine Guilt)”, i: The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 4 (1930), s. 

381–382. 
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police and the very general failure of a large element of the people to aid or cooperate with 

the police in maintaining law and order.”130 Dessa exempel visar på att Police Science plats i 

samhället var att förbättra rättssäkerheten, skydda allmänheten från kriminella handlingar 

oavsett om de begicks av civila eller poliser. Vetenskapliggörandet av polisen innebar inte 

bara ett implementerande av vetenskapliga metoder i arbetet, utan också att icke-

vetenskapliga metoder och traditioner förpassades. Polisen vetenskapliga egenskaper 

kontrasterades mot de icke-vetenskapliga, till exempel genom att kriminalpsykologi var 

vetenskapligt hjälpmedel vid förhör, men misshandel var det inte. Som undersökts tidigare var 

rättsväsendets och allmänhetens uppfattning om vetenskap en betydande faktor i etableringen 

av epistemologisk auktoritet. Allmänhetens förtroende för polisen var därför också en 

nödvändighet för att bevisning skulle kunna godkännas. Bilden av polisen påverkade alltså 

även bilden av den verksamhet som bedrevs och den bevisning som presenterades. Som Boris 

Brasol uttryckte det: ”Unquestionably it is the duty of the state to protect its citizens against 

crime”.131 

Avslutning 

Resultat och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur vetenskaplig auktoritet upprättas, specifikt hur 

Police Science etablerades som kunskapsfält. I inledningen ställdes frågorna: hur 

argumenterade The Scientific Crime Detection Laboratory att institutet bedrev verksamhet på 

ett vetenskapligt, nytt och bättre sätt än tidigare aktörer och hur etablerades sådana 

epistemologiska anspråk i Police Science? 

Tidskriften var en resurs i expansionen av Police Science och ett sätt att upprätta 

kunskapsfältets legitimitet. Institutets grundläggande anspråk på vetenskaplighet byggde på 

några strukturella principer. Utbildning var en central aspekt som skulle bedrivas i samspel 

mellan institutet och Northwestern University. Kopplingen till universitetet framhölls som en 

garant för politisk obundenhet, att verksamheten var vetenskaplig och inte politiskt styrd samt 

ett avståndstagande från den utbredda korruptionen inom polisväsendet. Forskning skulle ske 

                                                   
130  Edgar W. Camp, Andrew A. Bruce & Oscar Hallam, “Report of Committee on Lawless Enforcement 

of Law”, s. 588. Se även till exempel: Wilfrid Derome, “The Laboratory of Legal Medicine and Technical 

Police of Montreal”, s. 223. “I believe that today there exists so strong an impulse of public opinion 

toward a more rational utilization of technical proofs in the detection of crime, that no one would dare to 

revive the old hit-or-miss methods of investigation.” 
131  Boris Brasol, “Institute of Scientific Criminology”, s. 100. 
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både på institutet (övervägande praktisk) och på universitetet (övervägande teoretisk) och det 

framhölls att teoretiska kunskaper skulle omsättas till praktiska färdigheter. Neutralitet, 

utbildning och forskning var således vetenskapliga egenskaper. De strukturella fundamenten 

visade sig även i argumentationen kring referensarkiv. Polisarbetet skulle underbyggas med 

struktur och systematik, vilket implicerade vetenskaplig metodik. 

Vetenskapliggörandet av kunskapsfält inom Police Science följde några mönster. Ett 

återkommande tema var att genom att relatera det egna kunskapsfältet till etablerade 

vetenskaper och vetenskapsmän, framför allt daktyloskopi och antropometrik, implicerades 

den egna vetenskapligheten. Exempelvis sattes ett nästan etablerat kunskapsfält som 

ballistiken i relation till fingeravtrycket, en ”real science”. Detta styrks av tidigare forskning 

där Cole har visat att daktyloskopin kom att bli etablerad som den kulturellt och juridiskt 

accepterade metoden för identifikation. 

Mikroskopet framhölls som en symbol för vetenskapsutövaren, något som synliggjorde det 

för den enskilde polisen osynliga. Exempelvis beskrevs det jämförande mikroskopet som en 

förutsättning för den forensiska ballistikens vetenskapliga anspråk. Lögndetektorn var en mer 

kontroversiell metod men med en teknologisk uppfinning i centrum. Metodens 

vetenskaplighet argumenterades vara baserad på praktiska resultat, inte teoretiskt 

underbyggande. Lögndetektorn legitimerades inifrån genom att centrala aktörer var kopplade 

till institutet och tidskriften, endast en exklusiv skara fick genomföra testerna, att praktisk 

forskning bedrivits av de egna och att det fanns en stor tilltro till metodens vidare utveckling. 

Lögndetektorn framhölls också som en exklusivt amerikansk metod, vilket kan tolkas som att 

USA:s prestige var viktigare än empirisk forskning. Ken Alder har förklarat lögndetektorn 

som ett amerikanskt fenomen baserat på en kulturell förhoppning om en 

sanningsproducerande metod. Denna tilltro visade sig i källmaterialet, där lögndetektorn 

beskrevs som perfekt och med nästan oändliga möjligheter. 

I relation till tidigare forskning kan mikroskopet och lögndetektorn ses som tillämpad 

vetenskap, som exempelvis Kline undersökt. Tekniken framställdes i symbios med 

vetenskapen, det vill säga, som en del av den. Carrabine et al och Tillstone et al menar att 

USA och framför allt Chicago blev ledande inom kriminologisk och vetenskaplig forskning 

under början av 1900-talet. Att institutet etablerades i just Chicago är indikativt på att 

institutets etablering 1930 var en brytpunkt för institutionaliseringen av vetenskapligt 

polisarbete. De disparata argumentationerna för att vetenskapliggöra kunskapsfält korrelerar 

övergripande med Coles undersökning om daktyloskopin, nämligen hur mycket arbete som 
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krävs för att upprätta vetenskaplig auktoritet hos ett kunskapsfält. Lögndetektorn, som endast 

fick fäste i USA, är ett exempel på denna långa, problematiska vetenskapliggörande process. 

I tidskriften användes experten återkommande som ett instrument i expansionen av Police 

Science. Vilka egenskaper tillskrevs experten inom Police Science? Det fanns ingen 

övergripande definition på en expert, men en central del i tidskriftens argumentation var hur 

en standard skulle upprättas. Det var ett återkommande drag att se till Europa för riktlinjer om 

expertens egenskaper. Argumentationen byggde på att experten skulle vara högutbildad, 

officiellt godkänd och att det skulle ske genom en lång process. Dessa faktorer skulle gallra 

bort pseudo-experter, garantera hög kompetens och förhindra korruption. Därmed skulle 

Police Science trovärdighet öka då icke-vetenskaper och icke-vetenskapsmän exkluderades. 

Experten framställdes som vetenskapens företrädare och centralt var att experten vittnade i 

egenskap av expert i rättegångar. En expert skulle inte bara ha tillräcklig kompetens utan 

också i rätten kunna presentera bevismaterial på ett korrekt sätt. Denna presentation 

påverkade ett kunskapsfälts vetenskapliga auktoritet. I ett exempel från tidskriften 

argumenterades hur ballistiken förlorade kredibilitet efter ett misslyckat vittnesmål från en 

påstådd expert. Cole har exemplifierat hur demonstrationer användes i rättssalarna för att 

övertyga skeptiker om metoden. I tidskriften beskrevs hur ballistiken praktiskt demonstrerats i 

rättssalen, vilket indikerar expertens funktion som presentatör. Det går dock inte att dra några 

större slutsatser än att det verkar ha varit ett sätt att vetenskapliggöra ett kunskapsfält. 

Mc-Quiston-Surrett och Saks har visat att presentationen av bevis påverkar hur jury och 

domare uppfattar bevismaterialet. Haack menar att det inte går att lagstadga vad som är 

vetenskapligt vittnesmål. För att återknyta till Kargons tidigare fråga: ”is the courtroom the 

proper venue for arguing out the demarcation lines of science?”. I relation till tidigare 

forskning har den här undersökningen visat att vetenskapens gränser delvis drogs genom 

experternas vittnesmål i rättssalarna. I enlighet med Gieryns teori visar detta på att 

vetenskapliga gränser är något som utarbetas i en praktisk miljö, här i rättssalarna, och inte 

bara definieras på akademisk nivå. Oavsett om det var en lämplig arena eller inte så var det 

ändock en vetenskapens arena. 

Vilken funktion tillskrevs Police Science i samhället i allmänhet och polisarbetet i 

synnerhet? Institutet som brytpunkt uttryckte sig i konflikten mellan den gamla skolan poliser 

och den nya generationen. De vetenskapliga gränserna mellan dessa två parter drogs framför 

allt genom kontrasterande retorik. Den äldre skolan tillskrevs egenskaper som 

vetenskapsmotståndare, kunskapsföraktande, med låg intelligens- och utbildningsnivå, 

kallades ironiskt för ”super detectives” och som uppbromsande av vetenskaplig forskning. 
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Den yngre generationen var i kontrast intresserad för ny kunskap och vetenskap, intelligenta 

och utbildade. 

Både genialisk och vetenskaplig blev Sherlock Holmes en symbol för spänningen mellan 

gammalt och nytt. I tidskriften beskrevs den gamla skolans förlitande på intuition som om de 

vore fiktiva Sherlock Holmes. Den nya generationen uppmanades istället att inspireras av 

Holmes, för att kombinera personlig förmåga med vetenskapliga hjälpmedel. Cole har visat 

att den äldre skolan poliser beskrev de progressiva som Sherlockimitatörer. I tidigare 

forskning har det också framhållits att Sherlock Holmes spelade en stor del i populariseringen 

av vetenskapliga metoder. Detta visar på den kraft som fanns i symbolen Holmes, och även på 

att konflikten var högst reell.  

Police Science var också ett uttryck för generella polisiära reformer, där det återigen 

blickades till Europa för inspiration. Poliskåren som helhet skulle utbildas för sina 

tjänstevapen, i grundläggande metoder i hur säkra en brottsplats, med mera, och det var 

institutets uppgift att tillhandahålla dylika utbildningar. Både polischefer och uniformerade 

poliser skulle regelbundet informeras om vetenskapens möjligheter och institutets 

verksamhet. 

Ett av de mest grundläggande anspråken var att vetenskapen kunde förbättra polisens 

arbete och invånarnas rättssäkerhet. Därför framställdes det återkommande som centralt att 

avskaffa ”third-degree”-metoder. Denna form av olagligt polisarbete gav varken säkra 

erkännanden eller ett säkert samhälle, och det skapade en misstro från allmänhetens sida. Som 

beskrivits och som det redogjorts för i tidigare forskning var allmänhetens syn på polisen 

avgörande för tilltron till dess verksamhet. Gieryn menar att vetenskap är beroende av 

allmänhetens syn på densamma; för att kunskapsfält skulle få vetenskaplig auktoritet var det 

därför imperativ att återerövra allmänhetens förtroende för att också erhålla förtroende för 

polisens metoder. Det fanns således en direkt koppling mellan allmänheten, polisen, bevisning 

och kunskapsfälts auktoritet i rättssalen. Police Science var ett försök att reformera polis- och 

rättsväsendet från grunden och S. C. D. L. var dess huvudkontor.  



34 

 

 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Samtliga artiklar i The American Journal of Police Science, Vol. 1, No. 1-6 (1930). 

 

n/a: “Announcement”. (No. 2) 

n/a: “Editorial – Eliminating the Pseudo-Expert”. (No. 2) 

n/a: “Front Matter”. (No. 1) 

Brasol, Boris: “Institute of Scientific Criminology”. (No. 1) 

Camp, Edgar W., Bruce, Andrew A. & Hallam, Oscar: “Report of Committee on Lawless 
Enforcement of Law”. (No. 6) 

Chavigny, M.: “Tracks of Vehicles”. (No. 2) 

Chicago Police Department: “John Kornman Case”. (No. 3) 

Derome, Wilfrid: “The Laboratory of Legal Medicine and Technical Police of Montreal”. 
(No. 2) 

Goddard, Calvin: “This Pistol Bogey”. (No. 2) 

Goddard, Calvin: “The Valentine Day Massacre: A Study in Ammunition-Tracing”. (No. 1) 

Goddard, Calvin: “The Police and the Pistol”. (No. 4) 

Goddard, Calvin: “Police Pistol Practice”. (No. 5) 

Goddard, Calvin: “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part I”. (No. 1) 

Goddard, Calvin: “Scientific Crime Detection Laboratories in Europe, part II”. (No. 2)  

Heindl, Robert: “A New American Journal for Police Science”. (No. 6) 

Keeler, Leonarde: “A Method for Detecting Deception”. (No. 1) 

Keeler, Leonarde: “The Canary Murder Case (The Use of the Deception Test to Determine 

Guilt)”. (No. 4) 

Lashly, Arthur V., Cochran, Herbet G. & Harno, Albert J.: “Report of the Medico-Legal 
Committee of the American Bar Association”. (No. 4) 

Locard, Edmond: “The Analysis of Dust Traces, part I” (No. 3) 

Locard, Edmond: “The Analysis of Dust Traces, part II” (No. 4)  

May, Luke S.: “The Identification of Knives Tools and Instruments a Positive Science”. (No. 
3) 

Mezger, Otto, Hasslacher, Fritz & Frankle, Paul: “Identification of Marks made on Trees”. 

(No. 4) 

Mitchel, Ainsworth C.: “Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres”. (No. 6)  

Muehlberger, C. W.: “The Scientific Estimation of Alcoholic Intoxication”. (No. 2)  

Pacini, August J.: “Ultraviolet Spectrographic Detection of Mercury”. (No. 4) 



35 

 

 

 

Professor Bischoff: “The Institute of Police Science at the University of Lausanne 
(Switzerlad)”. (No. 5) 

Schatz, W. & Saale, A. D. Halle; “Dirt Scraped from Shoes, as a Means of Identification”.  

Smith, Emory: “Unmasking the Pseudo-Expert”. (No. 1) 

Smith, Sydney: “Injuries from Firearms”. (No. 6) 

 (No. 1) 

Vollmer, August: “The Scientific Policeman”. (No. 1) 

Litteratur 

Alder, Ken: The Lie Detectors: A History of an American Obsession (New York, New York, 
2007). 

Carrabine, Eamonn et al.: Criminology: A Sociological Introduction (New York, New York, 
2004). 

Cole, Simon A.: Suspect Identities: A History of Fingerprinting and Criminal Identification 

(Cambridge, Massachusetts, 2001). 

Godfrey, Barry S., Williams, Chris A.  & Lawrence, Paul: History and Crime: Key 
Approaches to Criminology (London, 2008). 

Gieryn, Thomas F., Bevins, Geroge M. & Zehr, Steven C., “Professionalization of American 

Scientists: Public Science in the Creation/Evolution Trials”, i: American Sociological Review, 

Vol. 50, No. 3 (1985). 

Gieryn, Thomas F., ”Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: 

Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists”, i: American Sociological 
Review, Vol. 48, No. 6 (1983). 

Haack, Susan: “Trials & Tribulations: Science in the Courts”, i: Daedalus, Vol. 132, No. 4: 

On Science (2003). 

Kargon, Robert: “Expert Testimony in Historical Perspective”, i: Law and Human Behavior, 
Vol. 10, No. 1/2: The Ethics of Expert Testimony (1986). 

Kline, Ronald: “Construing „Technology‟ as „Applied Science‟: Public Rhetoric of Scientists 
and Engineers in the United States, 1880–1945”, i: Isis, Vol. 86, No. 2 (1995).  

Lamont, Michèle & Molnár, Virág: “The Study of Boundaries in the Social Sciences”, i: 

Annual Review of Sociology, Vol. 28 (2002). 

McQuiston-Surrett, Dawn & Saks, Michael J., “The Testimony of Forensic Identification 

Science: What Expert Witnesses Say and What Factfinders Hear, i: Law and Human 
Behavior, Vol. 33, No. 5 (2009). 

Tillstone, William J., Savage Kathleen A. & Clark, Leigh A.: Forensic Science: An 

Encyclopedia of History, Methods and Techniques (Santa Barbara, Kalifornien, 2006). 

 


