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Abstract 
This master’s thesis has the intent of showing that the tattoo can be regarded as an individuals document accor-
ding to prevailing notions in archival science. Suzanne Briets definition of the concept of document is used in 
this thesis as a widening definition, a document does not have to presented in a defined form, it is only required 
to represent an object or intellectual phenomenon and to be informative. 

Tattoos are presented in this thesis as informative with regard to the status and position of russian/soviet 
convicts and as such presenting an individuals identity within a specific context. As documents they also provide 
the individual with the essential evidence of his or her endeavours in a criminal environment. Also, they have the 
ability to function as an individuals memories of relationships, hardships and comradeships. Memory, evidence 
and identity are concepts upon which archival theorists are reworking the role of archives and documents in 
society and culture. The method presented in this thesis is image analysis applied to a selected number of photo-
graphs and drawings owned and published by a design and publishing company in London. The image analysis 
has as its focus the tattoos visible upon individuals bodies, these tattoos are interpreted and made relevant with 
regard to historical circumstances and the prison environment. The image analysis in this thesis is complemented 
by litterature studies. The thesis also provides a recapitulation regarding previous research concerning tattoos 
within the human and social studies. 

The conclusion this thesis presents is that it is possible to view the tattoo as a document, bound to an indi-
vidual, which mirrors the society and culture in which the individual finds himself. It is also possible to view the 
tattoo as mirroring indivudals possibilities, wishes and memories. Finally, the tattoo presents itself, in this 
context, as a document that may represent a critique of a dominant society or simply the voice of the alienated. 
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Inledning  

Denna masteruppsats inom ämnet arkivvetenskap utgår från tanken om tatuering-
en som ett dokument med den individuella kroppen som ett arkiv där det inristade 
dokumentet förmedlar aspekter av den individuelle bärarens minnen, identitet och 
livsomständigheter. Tatueringen görs utifrån premissen att de är lika långlivade 
som sina bärare och kan minna om den tid under vilken den gjordes, var den gjor-
des och varför, den kan minna om vem man har varit eller är. 

Idag är tatueringar vanliga. Vi ser dem knappast längre som något endast sjö-
män eller fängelsekunder pryder sina kroppar med, de är inte längre ”de avvi-
kande” gruppernas signum. Tatueringen sitter alltid på en kropp och en identitet 
även om individer inom samma grupp kan samsas kring likartade motiv och till-
sammans skapa betydelser som relaterar till dessa motiv. Genom gruppen ges ta-
tueringen en vidare social och kulturell betydelse.  

”Russian Criminal Tattoo Archive” är en skapelse av FUEL Design & 
Publishing som består av fotografier av tatuerade ryska och sovjetiska kriminella i 
fångenskap samt avbildningar av tatueringar.1 Teckningarna av fångarnas tatue-
ringar är gjorda av fängelsevakten Danzig Baldaev mellan 1948 och 1986. Bal-
daevs avbildade tatueringar avslöjar ett slutet samhälle med ett eget språk.2 

Fotografierna har två källor. Sergei Vasiliev tog fotografier av tatuerade 
fångar i flera sovjetiska/ryska fängelser under åren 1989 och 1993.3 Kriminologen 
Arkady Bronnikov, anställd av det sovjetiska inrikesministeriet, tog från mitten av 
1960-talet och tjugo år framåt fotografier av tatuerade fångar i polissyfte.4  

FUEL äger rättigheterna till dessa teckningar och fotografier och har valt att 
digitalisera ett urval som går att se via webbplatsen och publicerat ett större urval i 
bokform tillsammans med beskrivningar av tatueringarnas innebörd.5 

En fånges tatueringar kan spegla dennes kriminella inriktning och personliga 
egenskaper såsom benägenhet till risktagande.6 En spindels riktning i ett spindel-
nät kan visa fångens benägenhet att lämna det kriminella livet.7 En tatuerad kniv 
                                                
1 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive, (150321). 
2 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Danzig Baldaev, (150323). 
3 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev, (150324). 
4 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Police Files, (150324). 
5 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009); Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume 
II (2006); Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008). 
6 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Police Files>Police Files 16, (150324). 
7 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev>Print No. 4, (150324). 
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”genom halsen” bevisar att fången mördat i fängelse, små skällor runt anklarna att 
han har avtjänat sitt straff till fullo, tatueringar på fingrarna avslöjar hans status 
inom den kriminella hierarkin när den övriga kroppen är klädd.8 

Detta material utgör denna masteruppsats utgångspunkt i det att det rymmer 
många aspekter som dels kan utmana våra förställningar om vad som är ett doku-
ment och dels ge oss nya kunskaper om hur det kan vara att leva som människa. 

I denna uppsats skall jag studera tatueringens funktion i en specifik kontext 
och se närmare på hur den skapar och befäster identitet, hur den fungerar som 
bevis för skeenden, status och handlingar samt förevigar händelser, relationer och 
tillbringade år i samhällets utkant. 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen utgår från premissen att begreppet dokument kan omfatta ett fenomen 
eller en företeelse som tatueringar. Den individuella kroppen skulle således fun-
gera som en minnes- eller bevisbank för vem du är, ett om än förgängligt arkiv. 
Denna premiss om tatueringen som dokument förankras i denna uppsats i en ar-
kivvetenskaplig kontext där koncept som minne, bevis och framförallt identitet är 
centrala. Därmed utgör uppsatsens huvudsyfte att lyfta fram tatueringens identi-
tetsskapande egenskaper i relation till dessa begrepp.  

Studiens upplägg tar sin början i en genomgång av tidigare forskning gällande 
tatueringar för att därefter anamma det teoretiska perspektiv och den metod som 
ska föra framställningen vidare. Den empiriska undersökningen ämnar belysa ta-
tueringens representerande funktion genom bildanalys av ett fåtal av de digitali-
serade fotografier av ryska/sovjetiska fångar som återfinns på FUELs webbplats. 
Därtill kommer tatueringens funktion som dokument att förankras i enlighet med 
uppsatsens teoretiska ramverk. Undersökningen vilar på en kvalitativ, hermeneu-
tisk grund. Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion kring dokument, 
identitet, bevis och minne. 

De centrala frågeställningar som för uppsatsen framåt kan konstrueras på föl-
jande sätt och bör ses som både skilda åt och ingående i varandra: 

• Hur fungerar tatueringen som dokument? Hur relaterar den till arkivteoretiska 
begrepp såsom minne, bevis och identitet?  

• Hur speglar tatueringen som dokument individens identitet utifrån dennes po-
sition i och relation till en omgivande kontext? 

                                                
8 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev>Print No. 15, (150324). 
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Studiens avgränsning 
Denna uppsats har som sitt fokus tatueringen som dokument. Detta innebär att 
tatueringen som konstform, dess estetiska konnotationer inte kommer att beaktas.  

Uppsatsens fokus innebär också ett perspektiv på tatueringen som ett kultu-
rellt uttryck, en dokumentär praxis utifrån olika syften med kroppen som material. 
Inget kulturellt uttryck är fristående från den kontext i vilket det uppstår och heller 
inte från denna kontexts historia. Denna studie har inte för avsikt att göra en poli-
tisk eller historisk analys relaterad till det forna Sovjetunionen eller Ryssland, en 
sådan kommer dock att skymta fragmentariskt genom framställningen. 

En beklaglig avgränsning är det faktum att de individer som porträtteras i fo-
tografierna vilka används i denna uppsats inte själva kan berätta sin historia. Det 
kommer i denna framställning att skapas ingångar till ett narrativ som utgår från 
deras gestalter men det är ett bland flera tänkbara.  

Presentation av materialet och etiska överväganden 
Den litteratur som jag använder till denna uppsats är när det kommer till antropo-
logiska, sociologiska och historiska studier av tatueringen som fenomen sprungen 
ur ett anglo- amerikanskt sammanhang. Det arkivvetenskapliga perspektivet byg-
ger i huvudsak på artiklar publicerade i ett nordamerikanskt, australiensiskt samt 
europeiskt sammanhang. När det gäller teori och metodavsnittet återfinns flera 
svenska publikationer men även engelsk litteratur.  

Det källmaterial som ligger till grund för uppsatsens bildanalyser utgörs av ett 
urval av de digitaliserade reproduktioner av fotomaterial och teckningar som är i 
FUELs ägo och som går att se på företagets webbplats.9 Detta Londonbaserade 
företag har funnits sedan 1991. Företagets grundare Damon Murray och Stephen 
Sorrell har som målsättning att deras publikationer ska vara tankeväckande och i 
en egen tidskrift förmedlade de tidigare nya infallsvinklar gällande grafisk design 
som gränsade till det provokativa.10  

FUEL Design utökades för tio år sedan med FUEL Publishing där Murray och 
Sorell är högst delaktiga i sammanställningen av det material som ska publiceras 
samtidigt som de lägger stor vikt vid böckernas design.11 Underlaget till ”Russian 
Criminal Tatto Archive” har Murray och Sorrell samlat in sedan 2003 med ut-
gångspunkt i ett intresse för kriminellas tatueringar. Detta intresse grundar sig i en 
förståelse av ryska/sovjetiska fångars tatueringar som mer betydelsebärande jäm-

                                                
9 Jag har valt fyra fotografier och ett teckningsark. 
10 Fuel Design>About, (150401). 
11 Fuel Design>About, (150401). 
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fört med tatueringar burna av ”vanliga” människor.12 Murray och Sorrell framhä-
ver tatueringens positionerande effekt i en fängelsekontext där den kriminella hie-
rarkin placerar tjuven högst, den som strävar uppåt i hierarkin förväntas tatuera in 
de motiv som svarar mot individens reella handlingar.13 För Murray och Sorrell 
utgör fotografierna en källa till insyn i det hårda liv som ryska/sovjetiska krimi-
nella tvingades eller tvingas utstå.14 ”Russian Criminal Tattoo Archive” grundades 
år 2009 av FUEL och består av originalteckningar av Danzig Baldaev och de ex-
klusiva rättigheterna till Sergei Vasilievs och Arkady Bronnikovs fotografier av 
ryska/sovjetiska fångar.15 Ett antal fotografier och teckningar har publicerats av 
FUEL i Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, Volumes I-III vilka också utgör 
källmaterial i denna uppsats då de innehåller beskrivningar av tatueringarnas 
symbolik och prologer samt epiloger av Baldaev, en historiker, en histori-
ker/litteraturvetare och en journalist. 

Jag har fått tillstånd av FUEL att i denna uppsats reproducera tre digitali-
serade fotografier av Sergei Vasiliev och en av Danzig Baldaevs digitaliserade 
teckningar samt ett digitaliserat fotografi av Arkady Bronnikov.16 Bronnikovs fo-
tografier är tagna i en polisiär situation där graden av frivillighet från fångarnas 
sida är förmodat låg, dessa är inte poserande fotografier. Därför väljer jag ett fo-
tografi av honom vilket endast har dokumenterat kroppen och inte fångens an-
sikte. Sergei Vasilievs fotografier är av poserande karaktär och är tagna i situat-
ioner som kommer att beskrivas längre fram i denna framställning.  

Eftersom denna uppsats innebär ytterligare reproduktion av tillgängliga foto-
grafier så är urvalet gjort med hänsyn till hur de fotograferade individerna fram-
står på bilderna. Min avsikt har varit att välja fotografier som porträtterar till synes 
friska individer, detta urval får ställas i relation till alla de fotografier som finns 
till beskådan på FUELs webbplats.  

Personerna på fotografierna är anonyma i det att de inte är behäftade med ett 
namn eller andra uppgifter som kan identifiera dem, ansiktena är dock, förutom i 
fotografiet av Bronnikov, synliga. Således, individerna går att identifiera. Detta 
föranleder en kommentar som relaterar till etiska aspekter gällande detta material i 
digital form, aspekter som jag är medveten om; de porträtterade individerna har 
säkerligen inte gett sitt tillstånd till att reproduceras och att förmedlas i oändlighet 
(när fotografierna togs existerade inte Internet som det gör idag), många av dem 
kan vara vid liv, många kanske har lämnat eller vill lämna det kriminella livet 

                                                
12 Fuel Design>About>An interview with us about the Russian Criminal Tattoo Archive on Ultra Vie, 
(150401). 
13 Fuel Design>About>An Interview with us about the Russian Criminal Tattoo Archive on Ultra Vie, 
(150401). 
14 Fuel Design>About>An Interview with us about the Russian Criminal Tattoo Archive on Ultra Vie, 
(150401). 
15 Fuel Design>About, (150401). 
16 Mejlkorrespondens med Damon Murray, (150302). 
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bakom sig, många har kanske efterlevande. De blir i denna uppsats reproducerade 
än en gång och jag hoppas att jag åtminstone gör deras tatueringar rättvisa. 

Ett förtydligande jag vill göra kretsar kring ordet, begreppet och beteckningen 
”kriminell”. Individerna som porträtteras i de fotografier som förekommer i denna 
uppsats behäftas med denna beteckning i det att de ingår i ”Russian Criminal 
Tattoo Archive”. Eller kanske rättare att deras tatueringar ses som betecknande 
kriminella i jämförelse med andra slags tatueringar. Jag ser endast dessa tatue-
ringar som hörande till individer vilka befinner sig på samhällets marginaler och 
som dömts för brott mot lagar stiftade utifrån ett samhälleligt, socialt och kultu-
rellt behov och/eller normativt tänkande. 

Begreppet kriminell är en konstruktion jämförbar med alla slags begrepp som 
skapar en kategori, exempelvis konstruktionen av begreppet kön vilken skapas 
utifrån föreställningar cementerade i samhälle och kultur.17  

Således utgör begreppet kriminell i denna uppsats en beteckning som identifi-
erar ett sammanhang i vilket individer befinner sig inte på grund av att de är kri-
minella utan betraktas som varande kriminella utifrån handlingar de bevisligen 
har utfört eller kanske har utfört och de påföljder dessa individer dömts till. 

Mitt andra förtydligande rör materialet som sådant vilket består av samlingar 
efter tre individer, en fängelsevakt och två fotografer vilka var verksamma vid 
mer eller mindre olika tidpunkter och i olika sammanhang. Dessa tre individer är i 
sig tre olika arkivbildare. Eftersom detta material inte kommit min väg om det inte 
sammanställts under rubriken ”Russian Criminal Tattoo Archive” väljer jag att se 
materialet som hörande till ett arkiv. Jag vill då detta är en uppsats inom arkiv-
vetenskap framhålla att jag är medveten om att det i egentlig mening är tre olika 
arkiv som sammanförts i en vid konstruktion. 

 
 

                                                
17 Se exempelvis: Butler, J. (2007), Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, passim. 
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik exemplifieras forskning kring tatueringar och tatueringskons-
ten som fenomen. Generellt kan sägas att forskning om tatueringar ofta utgår från 
ett fastställande av tatueringskonstens historiska framväxt med tonvikt på väst-
världen. Därtill fenomenets koppling till marginaliserade grupper i det väster-
ländska samhället där man kan skönja en utveckling i perspektiv från tatueringen 
som den depraverade individens signum till att utgöra en kroppens, individens och 
kulturens uttrycksmedel. Forskare som intresserar sig för tatueringar kommer från 
skilda vetenskapliga discipliner exempelvis historia, kultur- och socialantropologi, 
genusteori och sociologi. En grundläggande definition som relaterar till tatuering-
ens funktion har jag inte funnit.  

Det historiska perspektivet 
I Written on the Body: the Tattoo in European and American History, en antologi 
med historikern Jane Caplan som redaktör återfinns en rad artiklar om det väster-
ländska tatueringsfenomenet utifrån ett historiskt perspektiv. I Caplans introdukt-
ion framgår att tatueringar i en västerländsk kontext alltid varit något som beteck-
nat de marginaliserade eller ”den andre”. Caplan menar att detta perspektiv blir än 
mer cementerat när 1700-talets sjöfarare möter den polynesiska tatueringskulturen 
och därmed ”vildarnas” märkta kroppar, ett möte som dock ger européerna ordet 
tatuering från den polynesiska roten tatu, tatau- att ”märka” eller ”slå”.18 

Harriet Guest berättar i en av antologins artiklar om det brittiska mötet med 
den tatuerade och utomeuropeiska kroppen i form av Omai, en högburen tahitier, 
som anlände England via ett av James Cook’s fartyg under 1700-talet. Guest sö-
ker visa hur Omai enligt en dåvarande brittisk diskurs kom att kategoriseras som 
”feminin” i det att manligt och kvinnligt avgjordes utifrån yttre karaktäristika. 
Omais tatuerade kropp står för allt det som en europeisk, vit man inte förkroppsli-
gar och förpassas därmed till den kategori som utgör ”det manligas” antites. Hans 
exotiska tatueringar gör honom mer likvärdig 1700-talets utsmyckade kvinnor.19 
                                                
18 Caplan, J. (2000), ”Introduction”, s. xi-xxiii. 
19 Guest, H. (2000), ”Curiously Marked: Tattooing and Gender Difference in Eighteenth-century British 
Perceptions of the South Pacific”, s. 83-101. 
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Ytterligare en artikel i antologin undersöker konstruktionen av ”den andre”. Step-
han Oettermann undersöker marknadsplatsens objektifiering av helkroppstatue-
rade vita män och kvinnor i 1800-talets Nordamerika och Tyskland. Dessa indivi-
der tar på sig rollen som ”den andre” för ekonomisk vinnings skull och kryddar 
sina framträdanden med uppdiktningar om hur de kidnappats av ”vildar” och un-
der tvång tatuerats från topp till tå. Genom dessa berättelser framstår de som 
oskyldiga offer för deras kroppars obscenitet.20 

Antologin innehåller även två artiklar som behandlar antikens syn på tatue-
ringar. C. P. Jones utgår från förekomsten av begreppet stigma (”märke av 
vanära”) i grekiska och romerska texter och ser att det förekommer i sammanhang 
som behandlar tatuering som metod. Jones anser detta vara bevis för att grekerna 
kände till att tatueringskonsten praktiserades av närbelägna folkslag. Då grekerna 
betraktade dessa folk som ”barbarer” och därmed deras seder och bruk som ovär-
diga ledde detta, enligt Jones, till att tatueringskonsten av grekerna avändes som 
straffmetod. Antikens ”civiliserade” greker och romare försåg sina förrymda sla-
var och kriminella med tatueringar som ”märken av vanära”.21  

Mark Gustafson visar hur fria romerska män använde tatueringar som straff, 
ett livslångt stigma applicerad på kriminaliserade element eller slavar, ofta synligt 
i ansiktet. Detta medan kristna under samma era tatuerade in andliga symboler i 
ansiktet (pannan) för att bekräfta samhörighet med Gud och den kristna gruppen. 
Gustafsons artikel visar att tatueringens innebörd och status ofta är avhängig det 
syfte utifrån vilket den används och av vem.22  

Det historiska perspektivet och Ryssland 
I Written on the Body finns en artikel av Abby M. Schrader vilken söker rötterna 
till tatueringsfenomenet inom rysk och sovjetisk fångkultur i regionens historiska 
utveckling. Schrader beskriver hur det ryska tsarväsendet fram till 1900-talet 
sökte kontrollera sin befolkning genom att dela upp den i kategorier eller gruppe-
ringar. Dessa kategorier gjorde avtryck i statsskicket i administrativ och legal be-
märkelse och avgjorde gruppens eller kategorins rättigheter och skyldigheter. De 
individer som inte tillät sig kategoriseras och/eller bevisade detta genom brottslig-
het eller lösdriveri dömdes till exil och ibland brännmärkning med olika akrony-
mer som betecknade brottets karaktär. Schrader visar hur de som karaktäriserades 
och även brännmärktes som vagabonder kom att betraktas som den främsta grup-
peringen eller nivån inom den kriminella hierarkin. Schrader ser det som att den 
ryska/sovjetiska statsmodellen återspeglas i fångarnas egenskapade hierarkier. 

                                                
20 Oettermann, S. (2000), ”On Display: Tattooed Entertainers in America and Germany”, s. 193-211. 
21 Jones, C. P. (2000), ”Stigma and Tattoo”, s. 1-16. 
22 Gustafson, M. (2000), ”The Tattoo in the Later Roman Empire and Beyond”, s. 17-31. 
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Vidare, hur en vanärande praxis, brännmärkningen, i fängelset omvandlats till en 
tatueringskultur som uttrycker fångarnas identitet och samhörighet.23 

Forskning förr: tatueringen och olika ”typer” av människor 
Jane Caplan beskriver hur hon i sitt arbete med att redogöra för hur dokumentat-
ion av personlig identitet (pass, identitetskort, födelsebevis) utvecklades i 1800-
talets Europa mötte tatueringar i medicinska och legala sammanhang. Det fanns 
inom den framväxande krimonologin en syn på tatueringen som identifierande 
kännetecken av en viss typ av människa, den kriminella. Även inom erans fram-
växande rättsmedicin figurerar tatueringen som identitetsmarkör.24 

Caplan menar att dessa två vetenskapliga domäner samlade in ett betydande 
material bestående av tatueringsmotiv och annat material som visar olika sam-
manhang där tatueringar florerade. Trots de tveksamma slutsatser man drog om 
tatueringars relation till vissa kategoriseringar av människor så utgör det enligt 
Caplan ett material vi annars inte haft tillgång till. Caplan nämner två kriminolo-
ger vilka låg i framkant när det gällde debatten om tatueringars betydelse, frans-
mannen Alexandre Lacassagne och italienaren Cesare Lombroso.25 I denna forsk-
ningsöversikt kommer endast Lombrosos forskning att exemplifieras.  

Cesare Lombroso anses vara en av den moderna kriminologins grundare, och 
dennes forskning under 1800-talets senare del uttrycker en övertygelse om att man 
kan kategorisera individer och grupper utifrån yttre kännetecken. I introduktionen 
till 2006 års utgåva av Lombrosos Criminal Man anser Mary Gibson och Nicole 
Hahn Rafter att Lombroso förenar positivistisk empiri med en darwinistisk syn på 
människan.26 

Lombroso ansåg det möjligt att dela in kriminella individer i kategorier utifrån 
premissen att ett avvikande beteende går att härleda till hur pass utvecklad och 
civiliserad individen är. Lombroso gjorde ingen större åtskillnad vad gäller olika 
avvikande beteenden utan jämställde mördaren, den prostituerade och tjuven och 
förklarade dem alla degenerativa. Lombroso finner bland disparata empiriska data 
vad han kallar den ”kriminella urtypen” där yttre kännetecken som ansiktsdrag, 
hårets tjocklek och öronens form samt skallens mått är avgörande. Lombroso fin-
ner att denna kriminella urtyps fysiska representation överensstämmer med tids-
erans ”vildar”, de utomeuropeiska folkslag som eurpeerna nu stod i kontakt med.27 

                                                
23 Schrader, A. M. (2000), ”Branding the Other/Tattooing the Self: Bodily Inscriptions among Convicts in 
Russia and the Soviet Union”, s. 174-192. 
24 Caplan, J. (1997), ”’Speaking Scars’: the Tattoo in Popular Practice and Medico-Legal Debate in Nine-
teenth Century Europé”, s. 106-142. 
25 Caplan, J. (2000), ”’National Tattooing’: Traditions of Tattooing in Nineteenth-century Europé”, s. 156 f. 
26 Lombroso, C. (2006), Criminal Man, s. 1-36. 
27 Lombroso, C. (2006), Criminal Man, s. 1-36. 
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Tatueringar såg Lombroso som ett sätt att urskilja de kriminella från den övriga 
befolkningen på samma gång som de kunde avslöja den kriminelles själsliga dis-
position. Han finner att tatueringar är mer frekvent förekommande hos vissa grup-
per av befolkningen; sjömän, gruvarbetare och kriminella. De kriminella bär dock 
flest tatueringar och de med mest obscena motiv. Lombroso finner de kriminellas 
tatueringar som karaktäriserande en hämndlysten och promiskuös karaktär, det 
senare då han finner exempel på tatueringar i könsregionen. Lombroso menar 
också att tatueringsmotiven kan spegla den kriminelles insikt om det egna ödes-
digra livsvalet. Vidare att kriminella organisationer ofta använder ett och samma 
tatueringsmotiv för sina medlemmar.28 

Den kriminelles primitiva läggning bekräftas enligt Lombroso genom dennes 
förkärlek för tatueringar, en fäbless som den kriminelle delar med ”vildarna” i 
tidens stamsamhällen. För Lombroso är det rimligt att anta att något som tilltalar 
”vildar” också skulle tilltala de lägre klasserna i Europa.29 

Sjömanstatueringar 
Sjöhistoriska museet i Stockholm har under några år haft en utställning om sjö-
manstatueringar, Tro, hopp och kärlek. I samband med utställningen publicerade 
RIG- Kulturhistorisk tidsskrift en artikel av Mirja Arnshav vilken redogör för mu-
seets hundraåriga insamling av tatueringsförlagor och fotografier av sjömän med 
tatueringar. I sin artikel visar Arnshav att museets perspektiv på sjömanstatue-
ringar har varit och är föränderligt.30 

Museets blick på sjömännen lyser igenom i samlingens fotografier. 1930-
talets sjömän är nakna och fotograferade på avstånd vilket gör tatueringsmotiven 
svåra att urskilja. Arnshav påvisar likheten mellan dessa fotografier och sådana 
som togs på olika tvångsinrättningar, hon ser dem som ett uttryck för tidsandans 
kategoriserande av människor. Sjömännen är således ”typiska sjömän” och muse-
ets intresse för dem grundar sig i att de är exempel på sin sort.31 

På 1940-talet blir tatueringarna viktiga med närbilder på motiven. Sjömannen 
fotograferas i trekvartsfigur och ibland med en kort beskrivning gällande vem han 
var. Till utställningen har museet velat förmedla en medvetenhet om den egna 
blicken som styrd av tidsanda eller dominerande diskurser. Man valde att fotogra-
fera nu levande sjömän (och ”sjökvinnor”) vars egna berättelser om livet på sjön 
och tatueringarnas betydelse fick stå i centrum. Alla fotograferades i halvprofil 

                                                
28 Lombroso, C. (2006), Criminal Man, 58 ff. 
29 Lombroso, C. (2006), Criminal Man, 61 f. 
30 Arnshav, M. (2014), ”100 år av samtidinsamling speglat genom Sjöhistoriska museets sjömanstatueringar”, 
s. 1-16. 
31 Arnshav, M. (2014), ”100 år av samtidinsamling speglat genom Sjöhistoriska museets sjömanstatueringar”, 
s. 10 ff. 
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från midjan och upp och vissa tatueringar som ingick i de fotograferades berättel-
ser förstorades upp.32  

Exempel med förankring inom antropologi och sociologi: 
identitet och samhörighet 
Det finns flera exempel på hur tatueringar fungerar i skilda kulturella samman-
hang, ofta som en tradition med eller utan rituella förtecken. I introduktionen till 
Marks of Civilization menar Arnold Rubin att kulturer som praktiserar permanenta 
förändringar av kroppen ser denna praxis som en socialisering av individen. Den 
individuella huden kan i dessa sammanhang betraktas som en ständigt växande 
biografi som uttrycker sociala och/eller kulturella normer.33 Tatueringen som fe-
nomen behandlas i Marks of Civilization i en asiatisk, oceanisk och nordameri-
kansk kontext. Artiklarna redogör för tatueringens historiska samt kulturella inne-
börd i respektive sammanhang.34 

I nämnda antologi återfinns en artikel av sociologen Clinton R. Sanders vilken 
utgår från en västerländsk kontext. Sanders söker här kartlägga intentioner bakom 
tatuerades val av tatueringsmotiv, detta genom intervjuer med tatuerade och tatue-
rare i kommersiella tatueringsstudior.35 Sanders är också medförfattare till 
Customizing the Body vilken också bygger på intervjuer med klienter (mottagare 
av tatueringar) om deras tatueringsval.36  

 En annan fallstudie, ”A Body of Work: A Case Study of Tattoo Culture” un-
dersöker genom intervjuer intentioner bakom val av tatueringsmotiv och synen på 
tatueringsprocessen som sådan i ett kommersiellt, västerländskt, sammanhang.37  

Artikeln ”The Communicative Value of Tattoos”, bygger på enkätfrågor till 
tatuerade individer där syftet är att undersöka individens uppfattning av hur om-
givningen betraktar dennes tatueringar. Undersökningen vill kunna svara på om 
och hur denna uppfattning bidrar till att styra val av tatueringsmotiv och placering 
av tatueringen, dess synlighet. Studien visar att det ofta är avgörande i vilken kon-
text individen rör sig, i vissa sammanhang upplevs tatueringar väcka negativa 
känslor medan de i andra sammanhang inte anses värdeladdade överhuvudtaget. 

                                                
32 Arnshav, M. (2014), ”100 år av samtidinsamling speglat genom Sjöhistoriska museets sjömanstatueringar”, 
s. 11ff. 
33 Rubin, A. (1988), ”General Introduction”, s. 13 f. 
34 Se exempelvis: McCallum, D. (1988), ”Historical and Cultural Dimensions of the Tattoo in Japan”, s. 109-
134. 
35 Sanders, C. R. (1988), ”Drill and Frill: Client Choice, Client Typologies, and Interactional Control in 
Commercial Tattooing Settings”, s. 219-232. 
36 Sanders, C. R. & Vail, D. A. (2008), Customizing the Body: The Art and Culture of Tattooing, passim. 
37 Fedorenko, J. S., Sherlock, S. C. & Stuhr, P. L. (1999), ”A Body of Work: A Case Study of Tattoo Cul-
ture”, s. 105-114. 



 15 

Det förefaller finnas en medvetenhet hos de flesta tatuerade att tatueringen kan 
väcka anstöt eller identifiera dess bärare som ”avvikande”.38 

Två studier i fängelsemiljö 
Margo Demello har belyst tatueringens betydelse bland amerikanska fångar vad 
gäller dess funktion som identitetsmarkör av både tillhörighet till en viss grupp 
och som avgränsare gentemot andra, exempelvis etniska, grupper inom en fängel-
sekontext. I sin artikel ”The Convict Body: Tattooing Among Male American 
Prisoners” redogör hon för denna tatueringens dubbla funktion och de problem 
som kan uppstå när kriminella ska återanpassas till samhället. Detta eftersom de 
bär dessa inristade identitetsmarkörer med sig utanför fängelset. Demello menar 
att själva tatueringsprocessen medför att tatueringarna framstår som gjorda i fäng-
else i det att färg och linjeformationer skiljer sig från tatueringar gjorda i studios.39 

Utifrån ytterligare en amerikansk kontext och med utgångspunkt i avbildning-
ar av tatueringar burna av fångar söker Michael P. Phelan och Scott A. Hunt visa 
hur tatueringar bidrar till att konstruera identitet. I artikeln ”Prison Gang Mem-
bers’ Tattoos as Identity Work: The Visual Communication of Moral Careers” 
utgår författarna från premissen att en individs identitet är under ständig kon-
struktion. Detta visar dem genom att demonstrera hur medlemmar av Nuestra-
familjen, en kriminell organisation, tatuerar in olika symboler för tillhörighet och 
utförda lojalitetshandlingar. Enligt Phelan och Hunt går det att följa en individs 
”karriär” inom en kriminell organisation genom dennes tatueringar.40 

Dessa två studier betonar tatueringens funktion som identitetsskapande feno-
men och kommer att utgöra referensram samt en teoretisk förankring för den em-
piri som uppnåtts genom uppsatsens bildanalyser. 

Tatueringen och den postmoderna kroppen  
Förståelsen och studiet av tatueringar förefaller under de senaste två decennierna 
ha landat i frågeställningar grundade i olika perspektiv på kroppen och till denna 
hörande sociala och kulturella föreställningar.  

I ”Written in the Flesh” undersöker Pasi Falk kroppen som en slags tabula 
rasa på vilken sociala och kulturella meningar skrivs i form av yttre karaktä-
ristika. Dessa kan vara av både tillfällig eller permanent art där vårt ”moderna” 
samhälle präglas av det föränderliga och vad som menas med den naturliga krop-

                                                
38 Doss, K. & Ebesu Hubbard, A. S. (2009), ”The Communicative Value of Tattoos: The Role of the Public 
Self-Consciousness on Tattoo Visibility”, s. 62-74. 
39 Demello, M. (1993), ”The Convict Body: Tattooing Among Male American Prisoners”, s. 10-13. 
40 Phelan, M. P. & Hunt, S. A. (1998), ”Prison Gang Members’ Tattoos as Identity Work: The Visual Com-
munication of Moral Careers”, s. 277-298. 
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pen ständigt är förhandlingsbart. För Falk utgör kroppen avstampet för olikartade 
sociala positioner, avhängiga de yttre karaktäristika som kroppen förmedlar. Falks 
tes är att kroppen är medlet ovanpå vilket subjektet uttrycker sin eller andras po-
sition i samhället.41  

Jill A. Fisher gör en historisk översikt gällande tatueringen som fenomen och 
dess funktion i olika sammanhang i olika tider eftersom hon vill placera denna 
företeelse i ett samtida kontext präglat av västerländsk marknadsekonomi och 
kroppsfixering. För Fisher utgör tatueringen ett sätt för individen att återta kon-
trollen över den egna kroppen gentemot en social och kulturell exploatering av 
kroppen som abstrakt kategori. Syftet är även att skapa permanens i en tillvaro 
präglad av flyktig konsumtion.42 

Christine Braunberger ser, utifrån ett genusperspektiv, anammandet av tatue-
ringar som den feminina kroppens möjlighet att överskrida en manligt dominerad 
diskurs relaterad till genus. Detta eftersom tatueringen som företeelse enligt 
Braunberger är accepterad i en manlig kontext men inte i en kvinnlig. Braunber-
ger menar att tatuerade kvinnor ses som ”monstruösa” av betraktaren men att det 
för den tatuerade kvinnan uppstår en potential att bekräfta ett eget, extrovert, jag.43 

Tatueringar kan också användas som jämförelsepunkter vilket en artikel om 
fångar i fängelsemiljö visar. Kevin McCarron karaktäriserar den drogberoende 
fången som styrd av sitt begär som denne tillfredsställer på kroppens bekostnad. 
McCarron menar att dikotomin mellan kropp och psyke återspeglas i heroinmiss-
brukarens passivitet och dåligt utförda tatueringar. I jämförelse utstrålar den icke 
drogberoende fången handlingskraft och patos med den egna gruppen vilket åter-
speglas i dennes genomarbetade tatueringsmotiv. För den senare, enligt författa-
ren, utgör tatueringen ett motstånd mot övermakten. Detta medan heroinmissbru-
karens tatueringar utstrålar subjektets bekräftelse på det egna misslyckandet.44 

Som avslutning nämner jag Steven Connors The Book of Skin vilken handlar 
om den mänskliga huden och alla möjliga aspekter som detta organ kan ge upp-
hov till i tanke, handling och kultur. Utifrån källor inom litteraturhistoria, psyko-
logi och filosofi skänker Connor ytterligare en dimension till förståelsen av tatue-
ringar vars pigment inlagt en knapp millimeter under det yttersta hudlagret ser ut 
att ligga alldeles på hudens yta.45 

                                                
41 Falk, P. (1995), ”Written in the Flesh”, s. 95-105. 
42 Fisher, J. A. (2002), ”Tattooing the Body: Marking Culture”, s. 91-107. 
43 Braunberger, C. (2000), ”Revolting Bodies: The Monster Beauty of Tattooed Women”, s. 1-23. 
44 McCarron, K. (2008), ”Skin and Self-Indictment: Prison Tattoos, Race, and Heroin Addiction”, s. 85-102. 
45 Connor, S. (2004), The Book of Skin, s. 62 f. 
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Teoretiskt ramverk 

Mina teoretiska utgångspunkter grundas i en arkivvetenskaplig kontext där jag 
utgår från en definition av dokument som tillåter tatueringen att relatera till kon-
cept av betydelse inom en arkivteoretisk diskurs; minne, bevis och identitet.  

En vidare förståelse av tatueringens sociala och kulturella aspekter och funkt-
ion kan förankras inom framförallt sociologiskt orienterade teoretiska konstrukt-
ioner. Michel Foucaults perspektiv på kroppen som föremål för bestraffning och 
maktutövning och därmed objekt för dominanta diskurser men även som medel 
för subversiva handlingar hade kunnat utgöra ett teoretiskt perspektiv.46 Materialet 
porträtterar ryska/sovetiska fångar i en fängelsekontext inom vilken de är föremål 
för rutiner och övervakning som sanktioneras av en maktinstitution. I ljuset av 
detta kan tatueringarna ses som en reaktion på denna situation, som en motreakt-
ion gentemot den upplevda maktdominansen.  

Materialet tillåter också att betrakta individerna och deras tatueringar som in-
gående i ett samspel inom gruppen och mellan gruppen och omgivningen (fängel-
set, polismyndigheten, det omgivande samhället). Här kan Pierre Bourdieus teore-
tiska verktyg eller koncept som habitus och fält samt de olika formerna av kapital 
tjäna som teoretisk modell. Enligt Bourdieu skulle fångarnas fängelsevärld och 
egna hierarki fungera som ett avgränsat fält inom vilket de utifrån insocialiserade 
handlingsmönster strävar efter positioner inom sin domän. Positioner och status 
skulle enligt Bourdieu utgöra detta fälts kapital, de värden eller materiella till-
gångar som inom fältet försetts med eftersträvansvärda kvaliteter.47 

I anammandet av en sociologiskt präglad teoribildning är perspektivet ofta fo-
kuserat på relationen mellan individ och samhälle, där fokus kan ligga på antingen 
individens integration i en samhällsstruktur eller hur individen handlar i relation 
till rådande samhällsstruktur.48 Genom att applicera en teoretisk konstruktion som 
utgår från strukturer i samhället på ett material med många nyanser finner jag att 
materialet riskerar att passas in en mall som inte ger utrymme för alla aspekter 
materialet kan förmedla.  

                                                
46 Foucault, M. (1987), Övervakning och straff- fängelsets födelse, passim. 
47 Jenkins, R. (1992), Pierre Bourdieu, passim. 
48 Månsson, Per. (2007), ”Moderna samhällsteorier”, s. 16 f. 
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Denna uppsats utgår från individen och undersöker hur denne söker spegla sin 
identitet vilken kan bestå av många aspekter. Tanken är att tatueringen som do-
kument återspeglar samhörighet med andra individer, ett förmedlande av den egna 
livsberättelsen och bevis för vad individen har gjort och vilka platser hen har till-
bringat tid på samt dennes relation till ett omgivande samhälle. Premissen är att en 
individs identitet är mer komplex än vad som kan klarläggas med hjälp av teore-
tiska konstruktioner relaterande till institutioners maktutövande eller kampen om 
vissa positioner eller värden i ett bestämt fält.  

Briets definition av dokumentbegreppet  
Niels Windfeld Lund har sett närmare på den teoretiska utvecklingen kring doku-
ment och dokumenthantering. Lund urskiljer två tendenser i denna utveckling där 
dokumentteoretiker såsom Paul Otlet eller Suzanne Briet frågar sig vad som kan 
vara ett dokument medan sociologer som Michel Foucault främst frågar sig vad 
dokumentet gör, vilka meningar det förmedlar och vilka relationer det skapar.49 

Briet ifrågasatte dokumentbegreppets likställande med och fullständiga bero-
ende av text. För Briet kunde ett dokument utgöras av i princip vad som helst som 
fungerar som representation av något:  

[…] any concrete or symbolic indexical sign [indice], preserved or recorded toward the ends 
of representing, or reconstituting, or of proving a physical or intellectual phenomenon.50 

Hennes berömda antilop som placeras på ett zoo och sedan katalogiseras och ka-
tegoriseras inom den zoologiska vetenskapen är i sig inte ett dokument. Den är ett 
konkret fenomen som representeras i de kataloger och publikationer vilka blir 
detta fenomens primära och sekundära dokument.51 För Briet kan vad som helst i 
vår värld bli ett dokument.  

Någon som anammat och utvecklat Briets definition av dokumentbegreppet är 
Michael Buckland. För denne utgör informationsteknologin en uppgörelse med 
dokument som enbart text i det att informationssystem innehåller data som funge-
rar som dokument i framförallt dess bevisbärande aspekt utan att äga dokumen-
tets vedertagna form.52 Enligt Buckland kan man betrakta begreppet information 
utifrån tre perspektiv. Information som process innebär att någon får vetskap om 
något och därmed ändrar sitt eget perspektiv, information kan också vara själva 
kunskapen som abstrakt kategori och slutligen beteckna själva objektet som fun-

                                                
49 Lund, W. N. (2009), ”Document Theory”, s. 1633 ff. 
50 Briet, S. (2006), What is Documentation? English Translation of the Classic French Text, s. 10. 
51 Briet, S. (2006), What is Documentation? English Translation of the Classic French Text, s. 10 f. 
52 Buckland, M. K. (1997), ”What is a ”Document”?”, s. 807 f. 
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gerar informativt eller kunskapsbyggande.53 Buckland vill med detta visa att in-
formation kan finnas latent i alla typer av objekt där kontexten avgör objektets 
betydelse som informativt och kunskapsbildande och inte dess bundenhet till ett 
visst medium eller en viss form.54 Buckland talar även om bevisvärde i det att nå-
got som betecknas som informativt bör kunna påverka utläsarens perspektiv, detta 
även om informationen i sig är felaktig.55 Även Briet betonar det fysiska objektets 
existens som en form av bevis, antilopen som ett yttersta informativt objekt vilket 
sätts in i ett sammanhang utifrån vilket det sedan kan representeras i oändlighet.56 

Ett dokument enligt Briet och Buckland utgörs av något, text eller ett tecken, 
en symbol, som betecknar/beskriver/representerar/återskapar och bevisar ett ob-
jekt eller en tanke, idé och föreställning, en handling, något som fungerar infor-
mativt och som kan återskapas i det oändliga genom tolkning eller reproduktion. 
Utifrån denna definition kan tatueringen definieras som ett dokument i det att den 
betecknar något; ett minne, en händelse, en person, en identitet. Den kan utgöra 
ett rent minne och fungera som bevis samt information. Den kan också reproduce-
ras tillsammans med sin bärare genom fotografiet eller andra avbildningar. 

Minne, bevis, identitet samt dokumentets subversiva potential 
Ovanstående definition tangerar koncept eller begrepp som figurerar i en arkiv-
vetenskaplig kontext och som utvecklats på olika sätt av arkivteoretiker. Det 
handlar här om dokumentets relation till minne, bevis, identitet och den subver-
siva potential som återfinns i dess förmåga att förmedla olika narrativ.  

Minne och bevis 
Terry Cook anser att arkivvetenskapen, i framförallt teoretiskt hänseende, genom-
går vad man kan kalla ett paradigmskifte vilket främst har sin grund i den tekniska 
utvecklingen vilken utmanar föreställningar om dokumentets statiska form.57 Cook 
menar att i centrum för en föränderlig arkivvetenskaplig diskurs står begreppen 
bevis och minne, hur dessa relateras till dokument och arkiv och vilken funktion 
de ges i kultur och samhälle. Vidare, det ena begreppet tenderar att premieras 
framför det andra beroende på vilka premisser man utgår från.58 

Cook menar att arkiven traditionellt sett fyllt en funktion som bevisbank där 
dokument samlats och bevarats utifrån samhällets krav på kontinuitet och autenti-
citet, med utgångspunkt i vedertagna principer som proveniens. Man har utgått 

                                                
53 Buckland, M. K. (1991), ”Information as Thing”, s. 351. 
54 Buckland, M. K. (1991), ”Information as Thing”, s. 357. 
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57 Cook, T. (1997), ”What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas since 1898, and the Future Para-
digm Shift”, passim. 
58 Cook, T. (2013), ”Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms”, pas-
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från dokumentens funktion som bevis för transaktioner eller skeenden.59 Enligt 
Cook flätas begreppen bevis och minne samman i dokumentets funktion över tid. 
Ett kollektivt minne kan endast byggas på trovärdiga lämningar och detta bevis-
värde ersätts med tiden av ett kulturellt och socialt värde vilket skapar individuella 
och kollektiva identiteter.60 

Även Eric Ketelaar utgår från dokumentets värde som bevis men framförallt 
som förmedlande olika perspektiv. Ketelaar ifrågasätter tilltron till arkivens eller 
dokumentens förmedlande av absoluta sanningar i det att dokumentets skapare 
agerar utifrån sin erfarenhetsram. Vittnesmål under rättegångar, framförallt dem 
som sker i återhämtningsfasen efter konflikter, förmedlar individens perspektiv 
vilket kan skilja sig från ett officiellt narrativ. Ketelaar menar att vittnesmål från 
individer utgör ett bidrag till ett kollektivt minne som i förlängningen skapar för-
soning i det att olika perspektiv fått ta plats i det officiella rummet. För Ketelaar 
utgör bevis och minne i relation till arkiv och dokument en förutsättning i det att 
dokumentets bevisvärde bekräftar dess minnesvärde.61  

Laura Millar i sin tur utgår från dokumentets funktion som minnestriggare, 
och hur ett dokument som ett fotografi kan väcka olika känslor eller minnen bero-
ende på vem som betraktar det. Således utgör dokumentet en ledtråd till ett minne 
men det är inte ett minne i sig.62 Samtidigt utgör fotografiet ett förevigande av ett 
skeende, i denna aspekt utgör det ett bevisbärande dokument som alstrar olika 
berättelser och minnen beroende på vem det relaterar till. 

Bevis och minne inom en arkivvetenskaplig kontext tenderar att relateras till 
skapandet av arkivet som grundval för en kollektiv identitet men det finns ex-
emepel i litteraturen som resonerar kring individens bevis för sin existens. 

Individens spår 
Sue MecKemmish frågar sig vad individer kan tänka sig att förmedla som minne 
eller bevis av sig själva till eftervärlden, om individen vill lämna spår efter sig 
som kommer det kollektiva minnet till godo.63 McKemmish utgår i sina reflekt-
ioner från en värld av papper där det individuella arkivets påverkan på ett kollek-
tivt minne är beroende av dess skapares förmåga att alstra och ordna dokument.64 
För McKemmish har arkivarien det slutliga ordet när det kommer till vad som ska 
bevaras.65 McKemmish föreslår den personliga dagboken som ett sätt att hålla 
                                                
59 Cook, T. (2013), ” Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms”, s. 97 
ff. 
60 Cook, T. (2013), ”Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms”, s. 101 
ff. 
61 Ketelaar, E. (2008), ”Archives as Spaces of Memory”, s. 9-27. 
62 Millar, L. (2006), ”Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives”, s. 105-
126. 
63 McKemmish, S. (1996), ”Evidence of Me”, s. 174-187. 
64 McKemmish, S. (1996), ”Evidence of Me”, s. 175. 
65 McKemmish, S. (1996), ”Evidence of Me”, s. 175. 
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”berättelsen om självet” levande. Denna form av institutionaliserad självdoku-
mentation äger enligt McKemmish också en systematik som ger det individuella 
minnet en form av bevisvärde.66 

Catherine Hobbs ser också individens arkiv som en viktig beståndsdel av ett 
gemensamt kulturarv men skiljer sig från McKemmish i det att hon erkänner det 
unika med individers arkiv jämfört med organisationers arkiv.67 Individer förmed-
lar sin egen syn på livet, en intimitet som inte står att finna i av transaktioner upp-
byggda ”bevisarkiv”.68 För Hobbs kan individens dokument utmana vår förståelse 
av vad ett dokument kan vara; individens noteringar på en flygbiljett eller en ser-
vett.69 Hobbs utgår från en förståelse av dokument som uppkomna ur ett livs alla 
händelser, de förmedlar livets ”mening” eller spår av ett liv.70 

Dokumentets potentiella subversivitet 
I konstruktionen av identitet och minne samt bevis kan dokument eller arkiv (eller 
frånvaron av dokument) visa sanningar eller förmedla perspektiv som skiljer sig 
från den officiella redogörelsen för skeenden eller som ifrågasätter rådande sam-
hällsstruktur. Följande exempel visar hur detta kan gå till och se ut. 

Röda Khmerernas regim i Kambodja använde register för att kontrollera lan-
dets religiösa och etniska minoriteter.71 Dessa register och andra dokument skap-
ade av regimen har sammanställts i databaser av Documentation Center of Cam-
bodia som har som mål att ställa den tidigare regimen inför rätta för brott mot 
mänskliga rättigheter inklusive folkmord.72 I registren finns uppgifter om namn, 
kön, etnisk identitet och datum för avrättning där kategorin etnisk identitet har 
avgörande betydelse för om representanter för regimen kan åtalas för folkmord.73 
Michelle Caswell visar i sin artikel hur ett reviderande av en bevisbärande kate-
gori kan förändra förutsättningar för rättvisa.74 

I Norges statliga arkiv har dokument som rör två etniska minoriteter, Sámi 
och Kven, endast lyfts fram inom områden vilka betecknar utanförskap såsom 
sociala bidragssystem och kriminalväsendet.75 Dokument som är skrivna på mino-
riteternas egna språk och av dem själva göms undan i arkiven då de inte lyfts fram 
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i arkivbeskrivningar. Kaisa Maliniemi menar att detta är uttryck för en officiellt 
sanktionerad marginalisering av dessa minoriteter.76  

En omtalad syfilisstudie med början i 1930-talets USA, organiserad av statliga 
folkhälsoorgan, hade som syfte att undersöka om syfilis utvecklade sig an-
norlunda hos afroamerikaner jämfört med hos vita amerikaner. De män som 
ingick i studien informerades inte om att de bar på sjukdomen och förhindrades 
även att få behandling för den.77 När allt uppdagades önskade det afroamerikanska 
samhället att alla dokument som härrör från studien och det legala efterspelet ska 
bli officiella då de ser detta som bevis bevis för officiellt sanktionerad rasism.78  

Sammanfattningsvis 
Med utgångspunkt i en definition av dokument, enligt Briet och Buckland, som 
representerande och förmedlande skeenden eller abstrakta företeelser antar denna 
uppsats ett teoretiskt perspektiv som ser dokument som relaterande till bevis, 
minne och identitet i individuell och kollektiv bemärkelse. Dokumentet kan 
spegla flera aspekter och nivåer på en och samma gång och utgöra en subversiv 
kraft i kultur och samhälle. 

Dessa uppsatsens teoretiska utgångspunkter förenas i en syn på tatueringen 
som kapabel att förmedla och skapa samt föreviga dessa aspekter. Denna syn på 
tatueringen som identitetsskapande dokument förankras i enlighet med Phelan och 
Hunts syn på tatueringar som speglande en individs pågående konstruktion av 
individuell identitet. Phelan och Hunt menar att tatueringar bidrar till att skapa 
identitet genom att berätta livshistorier och kommunicera grupptillhörighet samt 
representera sociala och kulturella normer.79 Phelan och Hunt utgår från en ameri-
kansk fängelsekontext likt Demellos studie som förmedlar synen på tatueringen 
som avgränsare av identitet.80 Dessa två studier utgör referensram för denna upp-
sats empiriska data som relaterar till framförallt identitet i en fängelsekontext. 

För att ytterligare förmedla en bild av tatueringen som en individens doku-
ment kontextualiseras tatueringens funktion genom Sanders kartläggning av indi-
viders intentioner bakom val av tatueringsmotiv. Sanders anger uppvisning av 
grupptillhörighet, förmedlande av självbild, bekräftelse av relationer och identifie-
ring med en hobby eller ett intresse som bakomliggande anledningar till att man 
väljer att tatuera sig i ett västerländskt kommersiellt sammanhang.81 
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Metod och genomförande 

Uppsatsens empiri utgörs framförallt av bildanalys av ett urval av digitaliserade 
reproduktioner av ryska/sovjetiska fångar och deras tatueringar.  Detta utgör en 
specifik kontext vilken kommer att kontextualiseras genom litteraturstudier och 
tillgång till inspelade intervjuer med Sergei Vasiliev.82  

Det förhållningssätt jag antar i mötet med materialet som ligger till grund för 
bildanalyser och i mina litteraturstudier utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. 
Detta perspektiv utgår från att vetenskap inom humaniora innebär en tolkning och 
bearbetning av mer eller mindre empiriska data. 

Hermeneutik 
”Den hermeneutiska cirkeln” myntades av Wilhelm Dilthey. Denne menade att 
där naturvetenskaperna sökte förklara fenomen eller företeelser så söker human-
vetenskaperna förstå. För Dilthey är sammanhanget avgörande för hur man förstår 
exempelvis orden i en text. Först ser man dem genom en mening vilken förstås 
genom dess plats i ett stycke vilket i sin tur bekräftas av texten som helhet. Vi 
tolkar delarna utifrån helheten som i sin tur förstås genom sina delar.83  

Uttolkaren medför även sitt eget perspektiv i sin tolkning. Även den egna 
livsberättelsen förändras genom återberättandet av den i ett annat forum under nya 
ögon, sammantaget skapas en representation av det som förmedlas.84 

Ett hermeneutiskt orienterat förhållningssätt utgår från tanken att det inte 
finns en teori som förklarar mänskligt liv det finns ett antal giltiga perspektiv. 
Detta leder till att metodologiska kärnan utgörs av tolkningen och premissen att 
det finns flera subjektiva sannningar.85 All tolkning utgår från ett intag av verklig-
heten genom våra sinnesorgan, något man kan beteckna de primära tolkningarna 
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vilka organiserar dessa våra första intryck, därefter bearbetas detta i andra och 
tredje led så att vi kan kommunicera denna tolkning utåt och analysera den.86 

Bildanalys 
Bildanalysen är, som vi kommer att se, beroende av denna uppdelning i primära 
och sekundära intryck. Den utgår också från en dekonstruktion av en helhet där 
delarna sedan kan komma att skapa en ny representation, en tolkning, utifrån den 
hermeneutiska spiralens eller cirkelns premisser.  

Enligt Carlsson & Koppfeldt i Visuell retorik- Bilden i reklam, nyheter och 
livsstilsmedia sätter den visuella metodiken bildens olika informationsaspekter i 
centrum. Bortom bildens form och estetik finns bildens funktion i ett socialt sam-
manhang, hur den förmedlar normer och relationer mellan människor.87 I och med 
att bilden förevigar ett stycke historia fungerar den som en artefakt och flyttar 
information genom tid och rum.88 Bildanalys innebär att dela upp bilden i frag-
ment som förklarar och förmedlar utgångspunkter för den kommande tolkningen.89 
De omedelbara intryck bilden ger kan oftast delas av alla som betraktar den, dessa 
utgör bildens denotationer, grundbetydelser vilka återges naturalistiskt.90  Bildens 
medbetydelser, konnotationer, är latenta i bilden och kräver en inläsning av bety-
delser utifrån kulturellt och socialt betingade associationer.91 

Panofskys trestegsmodell 
Uppdelningen av bildanalys i flera nivåer är utmärkande för konsthistorikern Er-
win Panofskys trestegsmodell. I sin redogörelse för ett möte med en bekant på 
gatan som lyfter sin hatt till hälsning identifierar Panofsky tre tolkningsnivåer. 
Först det som är rent objektivt förnimbart; en man som lyfter på sin hatt, sedan det 
som utgör mötets sekundära meningar; att detta är en hälsning typisk för en del av 
världen och en viss samhällsklass. Vi kan därmed placera mannens existens i en 
viss tidsepok, en specifik kulturell arena och dra slutsatser om hans klasstillhörig-
het. Panofsky menar att det går att se mannen som lyfter på hatten som hälsning 
till sin bekant som ett symptom för ett större socialt och kulturellt sammanhang. 
Detta utgör tolkningens tredje nivå, där det objektivt förnimbara och de sekundära 
meningarna förenas till en mötets inneboende mening eller innehåll.92 

Den första nivån betecknar Panofsky den pre-ikonografiska som förmedlar 
bildens faktiska element, dess denotationer. Därefter följer den ikonografiska ana-
lysen som utgår från bildens sekundära meningar, de narrativ som den förmedlar 
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och som utgör bildens konnotativa nivå. Denna nivå kräver tillgång till material 
som ger dessa sekundära meningar dess betydelse, de är ofta sprungna ur en kultu-
rell eller social kontext. Panofskys tredje nivå utgörs av den ikonologiska tolk-
ningen som utläser bildens inneboende mening, dess symboliska värden i relation 
till historia, kultur och samhälle.93 

Den tredje nivån i Panofskys trestegsmodell förefaller ibland överflödig då 
den egentligen enbart binder samman bilden till en helhet utifrån ibland vidlyftiga 
tolkningar. Den viktigaste nivån utgörs av den ikonografiska analysen eller ana-
lysen av konnotationer, och det är denna nivå som står i centrum för denna upp-
sats bildanalyser. Denna nivå kommer att föregås av bildens denotationer (den 
pre-iknonografiska beskrivningen). 

Genomförande 
Analysen av fotografierna kommer att ske i två steg. Först kommer bildens deno-
tationer (den pre-ikonografiska beskrivningen) att redogöras för där vissa aspekter 
hos fotografiet som helhet tas upp. Fokus kommer att vara på tatueringarna som 
fotografiet visar. Nästa steg utgör bildens konnotationer (den ikonografiska ana-
lysen) där de olika tatueringarna som individen i fotografiet bär analyseras utifrån 
deras innebörd. Denna analys kommer att ske med hjälp av litteratur som beskri-
ver tatueringarna och deras symbolik och den föregående kontextualisering som 
tjänar till att beskriva den kriminella hierarkin och fängelsemiljön. Tatueringarna 
fungerar också som ingångar till historiska skeenden och olika maktinstitutioners 
funktion. Tatueringarnas konnotationer kommer att utgå från individen som bär 
dem men frigöras från denne i och med att deras innebörder är möjliga. De utgör 
också språngbräda för redogörelser gällande tatueringarnas betydelse i andra 
sammanhang än det aktuella fotografiet men fortfarande i samma sociala och kul-
turella kontext.  

Fotografiet i sig utgör ett dokument bestående av en individ som bär tatue-
ringar samt hur individen i samspel med fotografen framställer sig själv. Endast i 
vissa fall kommer en reflektion göras kring fotografiet som helhet. Den ikonogra-
fiska analysen koncentreras kring tatueringarnas konnotationer i egenskap av att 
fungera som dokument. Detta exemplifieras tidigare i framställningen genom att 
en digitaliserad reproduktion av ett av Danzig Baldaevs originalark bestående av 
ett flertal avbildningar av tatueringar analyseras. Denna analys utgår från en kart-
läggning av tatueringarnas element för att sedan visa på de sekundära meningar 
eller konnotationer som tatueringarna bär med sig. Denna beskrivning av tatue-
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ringarnas element kommer även att ske i analyserna av fotografierna vilka av na-
turliga skäl innehåller fler denotationer och av skiftande karaktär. 

Framställningen drivs av ett grundläggande hermeneutiskt perspektiv vilket 
tillåter min egen tolkning av materialet att vara framträdande, framförallt i uppsat-
sens slutdiskussion. 
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Tatueringskulturen bland ryska/sovjetiska fångar 

Tjuvar, fängelsemiljö och tatueringar 
Jag inleder uppsatsens empiridel med att kontextualisera ”tatueringskulturen” 
bland ryska/sovjetiska fångar utan att göra anspråk på att förmedla någon heltäck-
ande beskrivning. Syftet är att förankra fotografierna som förekommer i denna 
uppsats och tatueringarna som förmedlas genom dem i ett sammanhang. Detta 
kapitel avslutas med exempel på hur tatueringar förekommande i denna miljö kan 
se ut, tydliggjorda genom Danzig Baldaevs avbildningar. Genom att rita av tatue-
ringar som Baldaev gjorde blir det ibland lättare att urskilja ett tatueringsmotivs 
olika beståndsdelar än om man ser det framför sig inristat på en kropp. Ur det ak-
tuella exemplet av Baldaev vilket visar flera tatueringar relaterade till ett visst kast 
inom ryska fångars kriminella hierarki kommer två tatueringsmotiv att beskrivas 
mer utförligt. Syftet är att lyfta fram tatueringsmotivets, i generell bemärkelse, 
ofta mångtydiga och inte alltid omedelbara innebörd. 

Något om det historiska sammanhanget 
Anne Applebaum skriver i Russian Criminal Tattoo Encyclopedia Volume II att 
det nuvarande Rysslands kriminella, differentierade, stratum har sitt ursprung i 
tsarrysslands arbetsläger, St. Petersburgs slum och landsbygdens fattigdom. Ap-
plebaum menar att det är under 1900-talet som denna marginaliserade del av be-
folkningen utvecklar sin inre hierarki och egna kultur, detta genom tillförsel av 
nya medlemmmar sprungna ur Lenins politiska agenda under 1920-talet och Stal-
ins massarrester under 1930-talet.94  

För de politiska fångarna innebar mötet med landets kriminella elit ett möte 
med en annan värld där andra lagar än samhällets var rådande, där ”tjuven” som 
det ledande kriminella kastet utgjorde fängelsets huvudperson.95  

Som Abby M. Schraders tidigare nämnda artikel belyser kan man skönja en 
koppling mellan den utbredda tatueringskulturen bland ryska/sovjetiska kriminella 
och landets historia och statsskick.96 För Schrader är det omöjligt att förstå den 
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kriminella tatueringskulturen utan att ta hänsyn till de diskursiva ramar som en 
officiellt sanktionerad kategorisering av individer skapar.97 Schrader visar också 
hur ”vagabonden” eller den individ som trotsade tsartidens kategoriseringar och 
regelverk kom att hamna högst upp inom den kriminella hierarkin.98 Vidare, hur 
dennes kännetecken, inbränt i huden enligt tsarrysslands straffskala, ger honom en 
auktoritär position inom denna heriarki eftersom de bevisar att just denna individ 
vågat trotsa makten. De fördelar som brännmärkningen gav ”vagabonden” inom 
den kriminella världen medförde att denne frivilligt började tatuera in samma 
slags märken som makten tidigare påtvingat denne.99 

Även Alexander Sidorov menar i Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Vo-
lume III att statsmaktens märkning av kriminella i Ryssland kan ses som en proto-
typ för de kriminellas tatueringar. Fram till 1846 märktes de som dömts till 
straffarbete med VOR, ”tjuv”, på kinder och panna, vilket gjorde att dessa indivi-
der bar detta straff synligt och för all framtid. Om man av makten bedömdes vara 
återfallsförbrytare fick man nya märken i underkant till de tidigare. 1846 ersattes 
VOR med beteckningen KAT som utgjorde de första tre bokstäverna av ordet för 
”dömd till straffarbete”. Bokstaven K placerades på höger kind, A i pannan och T 
på den vänstra kinden.100 

Sidorov menar att det går att se en direkt influens av statsmaktens märk-
ningspraktik i ryska/sovjetiska kriminellas egen praktik att ibland välja att tatuera 
in inskriptioner på sina pannor, ögonlock och kinder.101 

Sidorov vill dock inte enbart härleda tatueringskulturen bland ryska fångar till 
den historiska och politiska situationen i Ryssland utan ser också influenser från 
framförallt brittiska sjömän vilka ofta hamnade i ryska fängelser. Likt de krimi-
nellas tatueringar avslöjar sjömannens dennes yrkeserfarenheter, position inom 
yrket och faror han mött på sina många resor. Sidorov ser också likheter mellan 
motiv burna av sjömän och kriminella; vanligt är två händer som möts i ett hand-
slag, en dödskalle, en tiger som blottar sina tänder, en orm som slingrar sig runt en 
dolk, ankare, eller ett hjärta genomborrat av en dolk.102 

Sidorov placerar början till vad som ska bli en massiv tatueringskultur bland 
ryska fångar och kriminella till den senare hälften av 1800-talet, i början av 1900-
talet är tatueringspraktiken vida spridd i dessa kretsar.103 

                                                
97 Schrader, A. M. (2000), ”Branding the Other/Tattooing the Self: Bodily Inscription among Convicts in 
Russia and the Soviet Union”, s. 174 f. 
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Russia and the Soviet Union”, s. 183 f. 
99 Schrader, A. M. (2000), ”Branding the Other/Tattooing the Self: Bodily Inscription among Convicts in 
Russia and the Soviet Union”, s. 185 ff. 
100 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 21. 
101 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 23. 
102 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 17 ff. 
103 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 23. 
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Fängelsemiljön 
Fysikern Igor Sutyagin arresterades 1999 av den ryska säkerhetstjänsten FSB 
misstänkt för förräderi och dömdes för detta till femton års fängelse. År 2010 
släpptes han och tre andra i ett fångutbyte med USA. För närvarande lever och 
arbetar Sutyagin som forskare i London.104 

I en artikel skriven utifrån ett innifrån perspektiv tecknar Sutyagin en bild av 
den ryska fängelsevärlden som oerhört komplex.105 Detta återspeglas inte minst i 
de olika typer av anstalter eller interneringsinstitutioner som den nuvarande ryska 
statsmakten sanktionerar. Sutyagin redogör för sex olika typer där de tre vanlig-
aste utgörs av ”kriminalvårdsanstalter” (fängelser) med skiftande grad av discipli-
nära åtgärder; allmänna, strikta eller speciella.106 Därtill finns olika former av ko-
lonier för vuxna vilka kan förefalla mer som västerländska anstalter (där indivi-
derna inte övervakas varje minut och kan röra sig fritt inom området) och sär-
skilda utbildningskolonier för ungdomar. Kvinnor kan endast placeras på anstalter 
med ett allmänt disciplinärt styre eller kolonier som påminner om öppna fängel-
ser.107 Den största skillnaden i hur strikt ett fängelse eller en anstalt upplevs beror 
på till vilken grad som fångar tillåts att ha kontakt med nära och kära.108 

Sutyagin beskriver hur själva fängelseområdet oftast är uppdelat i tre olika 
stora delar där själva ”livsutrymmet” består av barracker, en matsal, ett litet medi-
cinskt utrymme, tillhåll för aktiviteter, dusch- och tvättutrymme samt en byggnad 
som tjänar som ett av fängelsets administrativa högkvarter. ”Det industriella om-
rådet” utgör det största och består av verkstäder (där fångarna arbetar), lager av 
olika slag, garage, yrkesutbildningscenter och fängelsets högkvarter för produkt-
ion. Varje fängelse omgärdas av fem rader av stängsel med torn för beväpnade 
vakter på det yttersta. Områddet mellan det innersta och det yttersta stängslet be-
tecknas ”den förbjudna zonen”. Vakterna har rätt att skjuta för att döda varje 
fånge som visar sig i denna del av fängelseområdet.109 

Sutyagin menar att det inte går att förmedla en korrekt bild av ryska fängelser 
utan att nämna fångarnas egen hierarki vilken äger samma komplexitet som fäng-
elsesystemet i sig. I stora drag delas alla fångar in i fyra huvudkategorier. Först 
nämner Sutyagin blatnye som består av professionella kriminella och deras föl-
jare, inom denna kategori återfinns vory v zakone ”tjuvar inom lagen” som utgör 
den kriminella eliten och den högsta rankningen inom de kriminellas hierarki. 
Därefter kommer muzhiki, ”folk”, den största gruppen av fångar vilka har begått 

                                                
104 Hansen, J. & Rogachevski, A., red. (2014), Punishment as a Crime? Perspectives on Prison Experience in 
Russian Culture, s. 193. 
105 Sutyagin, I. (2014), ”Russian Prison Culture Today: A Participant-Observer’s View”, s. 19-41. 
106 Sutyagin, I. (2014), ”Russian Prison Culture Today: A Participant-Observer’s View”, s. 19 f. 
107 Hädanefter kommer jag att enbart använda termen ”fängelse” för alla typer av anstalter eller anstaltslik-
nande kolonier i en rysk/sovjetisk kontext. 
108 Sutyagin, I. (2014), ”Russian Prison Culture Today: A Participant-Observer’s View”, s. 20. 
109 Sutyagin, I. (2014), ”Russian Prison Culture Today: A Participant-Observer’s View”, s. 21. 
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brott men som inte är professionella kriminella. Den tredje gruppen benämns 
kozly, bokstavligt ”getter”, och betecknar fångar som öppet stödjer fängelseadmi-
nistrationen. Den sista huvudkategorin utgörs av petukhi, ”ungtuppar”, en nedvär-
derande beteckning för passiva homosexuella vilka utgör den lägsta ”kasten” 
inom fängelsevärlden. Den kriminella hierarkin är inte särskilt flexibel, föränd-
ringar i position sker oftast nedåt och sällan uppåt inom hierarkin.110 

Sutyagin ser den fängelsekultur som blir specifk för denna undanskymda del 
av samhället som beroende av socialiseringsprocesser vilka kan vara av positiv 
eller negativ art.111 I fängelset måste alla fångar förhålla sig till de regler som fast-
ställts av den kriminella hierarkin där vissa regler innebär en positiv socialisering. 
Detta kan exemplifieras med att ingen tillåts äta mat som fallit ner på golvet, detta 
förbud kan förefalla trivialt men om utrymmet är trångt och sanitära förhållanden 
bristfälliga så blir denna regel livsviktig för att undvika infektioner. Positiv socia-
lisering kan också innebära att fångar som utanför fängelset inte lärt sig att sköta 
sin personliga hygien i fängelset finner sig tvingade att tvätta händerna efter toa-
lettbesök, bada regelbundet och att tvätta sina kläder. Fångar som inte lyder dessa 
”trivselregler” degraderas inom hierarkin till att endast befinna sig någon nivå 
över de utryfsta petukhi.112 

En negativ socialiseringsprocess innebär att den icke-kriminelle individen, 
som endast begått ringa eller få brott, får sina föreställningar om vad som är rätt 
och fel enligt majoritetssamhällets diskursiva ramar ersatta med mer subversiva 
föreställningar. Den kriminella hierarkin kan odla en antisocial karaktär eller per-
sonlighet genom att glorifiera uppror mot auktoriteter eller brott mot människor 
som befinner sig utanför den egna kriminella sfären. Berättelser som framställer 
tjuven som en modern Robin Hood underlättar fångens förmåga att anamma en ny 
föreställningsvärld inom vilken rätt och fel får nya dimensioner.113 

Fängelsevärlden kan också återspegla det omgivande samhällets strukturer, på 
gott och ont. Rysslands i stora delar odemokratiska historia kan representeras i 
fångarnas hierarkiska system där ”bossarna”, de högst rankade inom hierarkin, 
erhåller sin position enbart på ”meriter” och genom sin position erhåller fullstän-
dig lydnad och vördnad.114 

Legitima tjuvar och suka 
En episod i den sovjetiska historien belyser den starka hierarki som kan uppstå 
bland fångar i fängelse och de regler samt koder som hör till denna ordning. Alex-
ander Sidorov beskriver hur Stalin kom att använda fångar, många av dem pro-
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fessionella tjuvar, som förstärkning i sin armé i kriget mot nazisterna. De fångar 
som gick med i kriget önskade hellre dö i strid än av den svält som drabbade 
fängelserna under denna tid.115 Men enligt de ”legitima tjuvarna” (vory v zakone) 
eller ”tjuvar inom lagen” och deras kod är det inte tillåtet för en av de egna att 
tjänstgöra i det militära, att bära vapen på statens begäran. En sådan person blir 
kallad förrädare eller ”hora” (ryska: suka, engelska: bitch) och degraderas till att 
betjäna de legitima tjuvarna när eller om de återvänder till fängelset. De återvän-
dande, krigserfarna tjuvarna kunde inte finna sig i att hamna på en lägre position 
inom den kriminella hierarkin och bildade sina egna grupper eller kast. Denna 
utbrytargruppering vände sig även till fängelseadministrationen och erbjöd sig att 
söka kontrollera de som kallade sig ”legitima tjuvar”. Fängelsets officiella aukto-
riteter tog självfallet emot detta erbjudande från ”förrädarkastet” vilket ledde fram 
till stridigheter mellan tjuvar och förrädare.116 

Trots att blodspillan ibland tvingade myndigheterna att placera legitima tjuvar 
och förrädare på olika fängelser utnyttjade fängelseadministrationen konflikten 
mellan grupperingarna för att bemästra den kriminella eliten. Förrädarna läste av 
sina medfångars tatueringar för att känna igen legitima tjuvar och tvingade dem 
sedan att överge den gamla hederskodexen, ofta under fängelsevakters överse-
ende. De som vägrade dödades. Förrädare kunde röra sig bland legitima tjuvar då 
den gemensamma historien gjorde att de talade samma språk och bar samma tatu-
eringar. Konfliktens effekter ledde fram till att tatueringarna som bars av legitima 
tjuvar gavs en djupare symbolik.117 

Tatueringarna avslöjade bärarens position inom den kriminella hierarkin, om 
han var ficktjuv eller inbrottstjuv och andra detaljer ur hans liv. Denna informat-
ion måste bäraren kunna redogöra för och ta ansvar för, om så inte var fallet fick 
bäraren betala med blod. Oförmågan att kunna förklara en tatuerings mening 
kunde avslöja en förrädare bland tjuvar.118 En dolk genom ett hjärta utgjorde ett 
vanligt tatueringsmotiv innan konflikten mellan legitima tjuvar och förrädare.  De 
legitima tjuvarna skapade en annan version av detta motiv genom att tillföra en pil 
till dolken vilket sammantaget kom att symbolisera en önskan att hämnas mot 
dem som brutit mot tjuvarnas kod. Vidare, en kompassros tatuerad på axlarna ap-
pelerade till löftet om att aldrig bära axelklaffar, ett löfte som uttryckte avsky 
gentemot dem som tjänstgjort i den sovjetiska armén. Om den tatuerades på bära-
rens knän innebar den ett löfte om att aldrig böja sig för polisen. Kompassrosen 
blev kallad en tjuvs ”stjärna” och tatuerades enbart på legitima tjuvar. Förrädarna, 
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omedvetna om dessa ändringar avslöjade sig genom att inte äga dem på sin 
kropp.119 

Tjuvens beklädnad 
I Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I skriver Alexei Plutser-Sarno 
att den tatuerade kroppen tillhörande en vor v zakone går att se som ett lingvistiskt 
objekt. Plutser-Sarno menar att tatueringar är ett unikt symboliskt språk där reg-
lerna för hur de ska tolkas förmedlas muntligt inom en viss krets och bland (legi-
tima) tjuvar översätts till deras specifika språk. Vad som vid första anblick fram-
står som triviala motiv får inom denna krets en djupare mening som man söker 
dölja för utomstående.120 

En tjuvs tatuerade kropp åskådliggör dennes hela biografi, alla framgångar 
inom den kriminella banan och alla misslyckanden, hans ”befordringar” och fäng-
elsedomar samt förflyttningar inom olika grenar av hans ”yrke”. Plutser-Sarno ser 
tjuvens tatueringar som dennes officiella dokument:  

A thief’s tattoos are his ’passport’, ’case file’, ’awards record’, ’diplomas’ and ’epitaphs’. In 
other words, his full set of official bureaucratic documents. Therefore, in the world of thieves 
a man with no tattoos has no social status whatsoever. In the thieves’ argot such a man is 
known as a petushok (cockerel), and in a prison camp he immediately acquires the status of a 
chukhan (stooge).121 
 

En tjuvs kropp kan således avläsas som ett levande dokument. Sådan betydelse 
ges denna form av ”beklädnad” att den reglerar förhållandet mellan individer, 
olika strata inom en grupp och skapar en officiell identitet hos den som bär den. 
Plutser-Sarno hävdar att tatueringen som den används eller i alla fall har använts 
bland legitima tjuvar fungerar som ett slags kollektivt minne.122 

Den tatuerade kroppens lingvistiska funktion återspeglas i praxis att tatuera in 
meddelanden på kurirer som förmedlar budskap från en grupp tjuvar till alla 
fångar som finns i ett fängelse. De legitima tjuvarna är fängelsets huvudpersoner, 
de som alla andra har att rätta sig efter och det de proklamerar via huden utgör 
fängelsets referensramar.123  

Plutser-Sarno menar i Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II att 
tatueringarna också representerar tjuvarnas lag, de blir det regelverk som dess 
bärare har att rätta sig efter och som vägleder denne genom ”karriären” som tjuv 
och som driver på val och beslut.124  
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Den betydelse som ges tjuvens beklädnad återspeglas i den brutalitet med vilken 
man straffar dem som försöker höja sin status inom den kriminella hierarkin, som 
genom sina tatueringar bär ”falskt vittnesbörd”. Dessa bestraffas genom att den 
falska tatueringen skärs bort eller att den aktuella kroppsdelen amputeras av med-
fångar. Detta visar tatueringens intima koppling till kroppen, en koppling som 
även återspeglas i betydelsen av tatueringens placering. Ett kvinnohuvud tatuerat 
på magen på en kvinna identifierar en prostituerad medan samma huvud på en 
mans bröst utgör beviset för en ungdomsbrottslings initiation. Tatueringar går att 
läsa på flera sätt beroende på tatueringens placering och vem personen är.125 

Betoningen på kroppen som medium för att förmedla en identitet eller en sta-
tus kan också exemplifieras i hur ”tjuven” för sin person samt andra känntecken 
än tatueringar. Applebaum redogör för hur vittnesmål från 1940-talets sovjetiska 
fängelser berättar att tjuvar ägde en särskild gångstil med små fotsteg och att de 
hade guld- eller silverkronor på sina tänder.126 

Plutser-Sarno menar vidare att tatueringar burna av ryska/sovjetiska krimi-
nella bör betraktas utifrån flera kontexter eller perspektiv; visuellt, socialt, lingv-
istiskt och kommunikativt.127 Den stora spännvidd som ges tatueringar inom denna 
kontext kan exemplifieras i hur man genom tvångstatueringar kan degradera nå-
gon inom den kriminella hierarkin. Dessa skammärken kan identifiera dömda sex-
förbrytare eller tjuvar som inte kunnat betala sina spelskulder eller andra som be-
gått brott mot den kriminella hierarkins egna lagar. Tatueringar som kännetecknar 
en degradering innehåller ofta pornografiska motiv eller en svit spelkort i fägerna 
ruter eller hjärter. De degraderade blir fängelsets ”orörbara” och tvingas utföra de 
smutsigaste göromålen.128  

Alexander Sidorov menar att allteftersom ungdomsbrottslingar och andra 
kriminella kom att använda sig av tjuvens ”regalia” i form av tatueringar utan att 
bekymra sig för konsekvenserna så förlorade dessa tatueringar en del av sin status 
som ett hemligt språk. Dessutom innebar 1980-talets perestroika att tatueringar 
blev förekommande även bland ”vanliga” människor vilka kom att befolka fäng-
elserna. Detta gjorde det svårt att urskilja dekorativa tatueringar från de som be-
tecknades ”kriminella”. Sidorov medger dock att tatueringar fortfarande spelar en 
roll i ryska fängelser i det att de förmedlar en fånges karaktär, livsavgörande hän-
delser och dennes kriminella liv.129 
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Exempel på vanliga tatueringar bland tjuvar 
För att ytterligare förankra tatueringskulturen bland ryska/sovjetiska fångar kom-
mer här att exemplifieras med hur tatueringsmotiv kan se ut när de avbildas och 
inte är knutna till en specifik individs hud. Dessa tatueringsmotiv är nedtecknade 
av fängelsevakten Danzig Baldaev vilken arbetade nära fångar i olika kontexter 
under fyrtio år. Tatueringarna tjänade som en ingång till Baldaevs kunskap om 
fångarnas egna, slutna samhälle och han gjorde utförliga beskrivningar och förkla-
ringar till tatueringarnas symbolik. Under sina verksamma år hann Baldaev repro-
ducera över 3000 tatueringar.130 

Baldaevs far var en etnolog som specialiserat sig på den folkgrupp som famil-
jen tillhörde, buryat-mongoler, och det var fadern som uppmanade Baldaev när 
denne börjat arbeta som fängelsevakt att samla in material som representerade 
fångarnas vardag, liv och språk. Baldaev avbildade tatueringarna och försökte få 
sitt material publicerat men det var främst polismyndigheten som intresserade sig 
för den insamlade informationen. Detta eftersom myndigheten insåg tatueringar-
nas förmåga att visa informativa aspekter som när och var en kriminell var född, 
antalet begågna brott och vad för slags brott. Baldaev själv menade att han genom 
sitt insamlande av detta material har dokumenterat en epok i sitt lands historia, ett 
material som annars förmodligen aldrig skådats.131  

Härnäst exemplifieras med en reproduktion av ett av Baldaevs originalark i 
vilket återfinns flera tatueringsmotiv som kan bäras av de som betecknar sig och 
betecknas som tjuvar. Här kommer endast två tatueringsmotiv att analyseras mer 
utförligt genom att relateras till liknande motiv i en annan kontext och genom 
referenser till de beskrivningar och kontextualiseringar som återfinns i Russian 
Criminal Tatto Encyclopaedia Volume I-III. En del av de övriga tatueringarna 
kommer att beröras kortfattat. 
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Olika tatueringar burna av tjuvar 
 
 

 
© Danzig Baldaev / FUEL (from the Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia). Med till-

stånd av FUEL Design & Publishing. 

 

Tatueringen överst till vänster visar en stjärna och inne i den det politiska emble-
met hammaren och skäran samt inskriptionen ”död åt skräp (eng. death to gar-
bage)”. Den därefter följande tatueringen är av antisemitisk karaktär buren av en 
kvinna som som stal mat från ett matställe ägt av hennes judiske expojkvän som 
lämnat henne för en annan kvinna. Den andra tatueringen i den andra raden, arkets 
mittersta tatuering, går under namnet ”Detta är vad som förstör oss”. På nedersta 
raden ytterst till vänster, en tatuering som går under namnet ”Den billiga horan”. 
Tatueringen längst till höger, nedersta raden, kan antingen betyda att det var en 
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kvinna som drev den tatuerade att begå ett brott eller att kvinnan, som någon form 
av arketyp, och djävulen är kläckta ur samma ägg.132 

Det två tatueringar som ska analyseras närmare är den som går under beteck-
ningen ”Detta är vad som förstör oss” och ”Den billiga horan”. 

Vad tatueringarna innehåller för element:  
Tatueringen ”Detta är vad som förstör oss” som syns i mitten av denna samling av 
tatueringsmotiv visar ett kvinnoansikte i profil med långt hår och framför det pro-
filerade ansiktet ser vi en injektionsspruta vars nål droppar av en vätska av något 
slag. Där finns också en pistol med tillhörande ammunition, en flaska med alkohol 
och ett vinglas. Tatuteringsmotivet består också av en tjock sedelbunt, två spelkort 
(spader ess och klöver ess) samt en dolk längst fram i blickfånget.  

Den andra tatueringen som syns längst ner till vänster, ”Den billiga horan” vi-
sar en kvinna med långt hår och blottade bröst som sitter på ett mynt. Hon röker 
en cigarett och bär nätstrumpor och skor med klack. Kvinnoansiktet är delvis vänt 
mot vem som än kan komma att betrakta henne.  

Tatueringarnas konnotationer: 
Tatueringen kallad ”Detta är vad som förstör oss” är vida förekommande i 
ryska/sovjetiska kriminellla kretsar och förekommer med eller utan text och i 
olika versioner.133 De två spelkorten visar de två fäger i en kortlek som framförallt 
tilltalar legitima tjuvar och som kan beteckna olika vapen; spader som relateras till 
spjutet och klöver som associeras med svärdet.134 Detta tatueringsmotiv i sin hel-
het förekommer även på annat håll, exempelvis bland sjömän och då under nam-
net ”mannens ruin” men med samma tonvikt på kvinnan, alkoholen, revolvern och 
spelkorten.135  

Att pengar, droger och vapen kan förekomma i en kriminell vardag är väl inte 
någon större nyhet, heller inte att där kan finnas olika grader av beroende och då 
både av ”spelet” som sådant och av olika former av droger. Applebaum redogör 
för hur tjuvkastet utarbetade invecklade ritualer kring sina kortspel som åt-
minstone har betraktats som stor underhållning i fängelset. Dessa kortspel innebar 
alltid höga insatser där man slog vad om bröd, pengar eller kläder och när tjuvarna 
fölorat sina egna insatser slog man vad om medfångarnas kläder. Om tjuven inte 
kunde lägga sin insats på bordet så ställdes han inför en tjuvarnas tribunal där vin-
naren av kortspelet ibland yrkade på betalning i form av kroppsdelar eller att för-
loraren skulle tvångstatueras med ett obscent motiv.136 
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133 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 175. 
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Kvinnoansiktet medför en rad olika konnotationer och troligast är att hon existerar 
som en abstrakt kategori eller arketyp. Hon kan representera en mans drivkraft, 
hans fördärv i det att hon lurar den ärbare tjuven för sin egen materiella vinnings 
skull, hon kan också representera en förlorad kärlek.  

Tatueringen ”Den billiga horan” förekommer också i flera versioner bland 
ryska/sovjetiska kriminella och framförallt hos tjuvar. I en beskrivning av Baldaev 
tillhörande en version av denna tatuering framgår att dess bärare dömdes för stöld 
då man hittat stöldgodset i dennes flickväns lägenhet. Flickvännen hade talat om 
för utredarna var och när hennes pojkvän begått stölderna. Tatueringen på den 
fängslade tjuven visar en naken flicka sittandes på ett mynt medan hon håller i en 
flaska med ett glas över flaskhalsen.137  

Tatueringar av nakna kvinnor på en kvinnokropp äger en annan betydelse än 
om de som tatueras på en manlig kropp. På en kvinnas kropp betecknar dessa ofta 
en yrkesstatus som prostituerad, det måste inte röra sig om en helt naken kvinna 
utan kanske ett kvinnoansikte med en krona omgärdad av rosor, fjärilar och hjär-
tan. Sådana tatueringar ger den prostituerade hennes identitet och en social posit-
ion i tjuvarnas värld som innebär att ingen har rätt att tvinga henne att ”arbeta” 
eller att utföra någon handling som hon finner kränkande. Enligt tjuvars kod fun-
gerar tatueringen vilken identifierar henne som prostituerad som hennes person-
liga skydd.138 

 ”Den billiga horan” som tatueringsmotiv måste således inte uttrycka ett för-
akt gentemot prostituerade kvinnor. Vi ser i denna tatuering en stereotyp; en lätt-
klädd eller naken kvinna som går att köpas för billiga pengar men det kanske inte 
i första hand handlar om hennes kropp. Att detta tatueringsmotiv är vanligt bland 
tjuvar antyder en vaksam hållning gentemot kvinnor i allmän bemärkelse och 
kanske i synnerhet gentemot den kvinna som blir deras älskare. Den hederlige 
tjuven måste beakta sitt värv och sin inkomst och inse att även hans partner kan 
sälja honom för en billig peng.   

                                                
137 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 149. 
138 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 49. 
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Bildanalys av tatuerade ryska/sovjetiska fångar 

I detta kapitel ska ett urval av Sergei Vasilievs fotografier och ett fotografi ur 
samlingen efter Arkady Bronnikov analyseras. Tatuteringarna som fångarna bär 
kommer att analyseras utifrån vad de betecknar och kan symbolisera samt den 
verklighet som de relaterar till. Därefter kommer tatueringen som dokument för-
ankras som representerande identitet, minne och bevis. 

Denna framställning inleds med Vasilievs perspektiv på de fotografier han tog 
av ryska/sovjetiska fångar, fängelsemiljön i stort och tatueringar. 

Sergei Vasiliev och de tatuerade fångarna 
De fotografier av Sergei Vasiliev som digitaliserats och går att se via FUELs 
webbplats är tagna mellan 1989 och 1993 i fängelser och reformanstalter i region-
erna Chelyabinsk, Nizhny Tagil, Perm och St Petersburg.139  

Vasiliev beskriver själv hur han blev intresserad av fotografering efter att ha 
lämnat armén, en tid när han också övervägde att bli advokat vilket ledde till att 
han gick med i kommunistpartiet och först utbildade sig vid polisakademin. Som 
löjtnant började han sedan arbeta vid en enhet för brottsutredning.140 Som verksam 
vid polisen kom han under 60-talet i kontakt med kriminella och deras tatueringar. 
Vasiliev fotograferade dem i samband med häktning och skapade album med fo-
tografier som skulle underlätta polisens arbete med identifiering och underrättel-
ser.141 1968 lämnade Vasiliev polisen och började arbeta som fotograf för den ny-
startade tidningen Chelyabinsk Nightly efter att ha blivit rekommenderad tjänsten 
av den lokala fotografiklubben i vilken han var medlem.142 

Som journalist fortsatte Vasiliev att besöka fängelser där han fotograferade 
fångar. År 1989 hade Vasiliev fortfarande sitt polis-ID och tog i samband med ett 
upplopp på ett fängelse fotografier som sedan kom med i polisens nyhetsblad. 
Denna händelse gjorde Vasiliev känd och ledde till att en etnolog satte honom i 
kontakt med Danzig Baldaev som också porträtterade fångarna och framförallt 
                                                
139 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev, (150320). 
140 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 10, (150320). 
141 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 1, (150320). 
142 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 10, (150320). 



 39 

deras tatueringar. Myndigheterna gav dock Vasiliev skulden för upploppet bland 
fångar och drog in hans tillstånd att besöka fängelser i Chelyabinsk vilket gjorde 
att han började besöka fängelser i andra regioner.143 

Fångarna var tvungna att klä av sig så att Vasiliev kunde ta fotografier av de-
ras tatueringar och han varnades av fängelseadministrationen för att fångarna 
skulle uppleva det ovärdigt och vägra. Vasiliev menar sig inte ha haft några pro-
blem med detta, även kvinnorna och medlemmar ur den kriminella eliten klädde 
av sig och lät sig fotograferas. Vasiliev kan inte förklara detta, han tillstår att de 
ville ha kopior av fotografierna och att han tog med sig dessa och lämnade ut vid 
nästa besök. Han menar att där kan finnas en stolthet över tatueringarna, eftersom 
mängden motiv och hur de arbetats fram är avgörande för fångens status. Enligt 
Vasiliev är den lägsta kasten inom den kriminella hierarkin förbjuden att bära ta-
tueringar och måste enligt hierarkins regler ta bort dem som de har.144 

Vasiliev menar att de kvinnliga fångarna tatuerar sig av nyfikenhet och att ta-
tueringarna fungerar som ”mementos” över tidigare relationer, det var vanligt att 
lesbiska tatuerade in namn på sina flickvänner.145 Han beskriver också hur han 
besökte kvinnliga fångar i kvinnofängelser och hur de köade för att bli fotografe-
rade av honom. Vasiliev berättar att många av de unga kvinnorna i fängelserna 
ville bli modeller när de blev släppta från fängelset och såg fotograferingen som 
en möjlighet.146 Vasiliev tog också med sig gåvor i form av hygienprodukter, ciga-
retter och te som han delade ut bland de kvinnliga fångarna.147 

Vasiliev delade även ut gåvor till de manliga fångarna som sedan använde ci-
garetter och te som valuta i fängelset. Inför männen valde Vasiliev ibland att hålla 
inne med sin status som journalist eftersom om de visste om den så kom de till 
honom med sina klagomål eller bad honom lämna över deras brev till sina advo-
kater.148  

Vasiliev vet vad som blev av vissa fångar som han fotograferade. Några 
skickade brev till honom där de bad om hjälp med att ordna arbete efter fängelset 
men vanligt var att han på omvägar hört att de blivit dödade i fängelset. Vasiliev 
minns särskilt en man som var konstnärligt lagd och som därför tatuerade sina 
medfångar och som själv bar tatueringar över hela kroppen. Skickliga tatuerare är 
efterfrågade i fängelset och tar betalt för sina tjänster. Den dödade mannen hade 
vägrat att lägga sina intjänade pengar i den gemensamma potten, han ville inte 
dela med sig och blev därför dödad.149  

                                                
143 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 2, (150320). 
144 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 1, (150320). 
145 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 1, (150321). 
146 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 5, (150321). 
147 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 1, (150321). 
148 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 5, (150321). 
149 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 3, (150322). 



 40 

Vasiliev säger att levnadsförhållandena i fängelset är svåra och att miljön är sådan 
att alla som kliver in i den känner ett obehag. Mitt i denna misär ser Vasiliev 
människor som är normala, sociala och intressanta. För honom är det fångarnas 
individuella ansikten som tilldrar sig hans fotografiska intresse, där finns ett djup 
och en lärdom att ta del av och som fotografen kan förmedla.150 Tatueringarna som 
fångarna bär ser Vasiliev som både konst och information, de är kompositioner 
med en mening som berättar en historia.151 Vasiliev menar att de fotografier han 
tog markerar slutet på en era när det gäller tatueringens funktion som status- eller 
identitetsmarkör. Vasiliev utgår från att tatueringsmotiv under de senaste tjugo 
åren mer har kommit att bli en dekorativ accessoar, framförallt bland den ”van-
liga” befolkningen.152  

Ett urval av fotografier 
Följande tre fotografier av Sergei Vasiliev har valts ut bland de digitaliserade fo-
tografier som går att se närmare på via FUELs webbplats. Fotografierna går också 
att se i Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I och III. Det fotografi ur 
samlingen från Arkady Bronnikov som analyseras går att se närmare på via FU-
ELs webbplats.153 

Dessa utvalda bilder kommer nu att analyseras med utgångspunkt i den me-
todpresentation som presenterats tidigare. Som referenser för analysen av tatue-
ringarnas konnotationer används delvis Sutyagins artikel som beskriver den ryska 
fängelsemiljön i en nutida kontext.154 Alla de fotografier som analyseras i denna 
uppsats är mer än tjugo år gamla och därför kan Sutyagins bild av hur fängelserna 
ser ut idag skilja sig från hur de såg ut vid skiftet mellan 1980- och 90-tal.  

Den mesta informationen om tatueringarnas betydelse står att finna dels på 
FUELs webbplats i relation till aktuella fotografier men också andra fotografier 
eller teckningar med tillhörande beskrivning och dels i de av FUEL utgivna Rus-
sian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I-III. I dessa volymer återfinns de 
analyserade fotografierna av Vasiliev bland andra av hans minst lika informativa 
fotografier samt ett urval av Danzig Baldaevs avbildningar av tatueringar med 
tillhörande beskrivningar och ibland referenser till individerna som bar eller bär 
dem. Baldaevs avbildningar är i varje volym uppdelade mellan ”mäns tatueringar” 
och ”kvinnors tatueringar”.  

                                                
150 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 4, (150322). 
151 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 8, (150322). 
152 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 8, (150322). 
153 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev, (150427); Fuel Design>Russian Criminal 
Tattoo Archive>Police Files>Police Files 10, (150427). 
154 Sutyagin, I. (2014), ”Russian Prison Culture Today: A Participant-Observer’s View”, s. 19-41. 
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I Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I återfinns en längre introdukt-
ion av historikern Alexei Plutser-Sarno i vilken tatueringarnas betydelse för de 
kriminellas status kontextualiseras samt den symbolik de kan förmedla exempli-
fieras.155 I denna volym ingår också ett förord av Danzig Baldaev i vilket han be-
skriver sin familjs historia.156 I Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II 
har journalisten Anne Applebaum bidragit med en kort introduktion om mötet 
mellan de politiska fångarna i 1930 – och 40-talets Sovjet och den redan etable-
rade kriminella eliten.157 Här återfinns också en form av introduktion av Alexei 
Plutser-Sarno i vilken han fortsätter sin ibland filosofiska redogörelse för tatue-
ringarnas betydelse i denna specifika kontext.158 Alexander Sidorov tar över intro-
duktionsarbetet i Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III i egenskap 
av att vara expert på kriminella subgrupper i en rysk och sovjetiskt kontext.159 I 
denna volym bidrar Sidorov också med en form av epilog där han söker sortera in 
olika tatueringar i olika teman, religiösa, informativa, kvinnors tatueringar, por-
nografiska etc.160 

Dessa historikers (och en journalists) redogörelser och beskrivningar samt 
Vasilievs, Bronnikovs och Baldaevs visuella uttryck samt egna kommenterar ut-
gör det material som tolkningarna av tatueringarnas konnotationer utgår från. 
Dessa konnotationer ska sedan i en mer övergripande analys med utgångspunkt i 
Phelans och Hunts syn på tatueringar och Sanders kartläggning av intentioner 
bakom tatueringsval relatera tatueringen till begreppen identitet, minne och bevis.  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

                                                
155 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 26-53. 
156 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 16-25. 
157 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II (2006), s. 16-31. 
158 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II (2006), s. 32-57. 
159 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 16-43. 
160 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 378-397. 
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Fotografi 1 
 
 
 

 

© Sergei Vasiliev / FUEL (from the Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia). Med till-
stånd av FUEL Design & Publishing. 
 

Utan tatueringarna hade denne man kunnat passera som vem som helst fotografe-
rad i bar överkropp. Där finns inga utmärkande kännetecken som mannens namn, 
ålder eller yrke som kunnat vidhäftas fotografiet i form av en beskrivning. Det 
finns heller inte något i fotografiet som talar om för oss att han är en fånge i ett 
fängelse eller ens i vilken stad eller i vilket land fotografiet är taget.  

Vi vet att det är taget någon gång mellan 1989 och 1992 och i en av flera 
tänkbara fängelsemiljöer i det dåvarande Sovjetunionen eller nuvarande Ryss-
land.161 Vi vet också att fotografen heter Sergei Vasiliev och att han fotograferade 
fångar för att dokumentera deras tatuerade kroppar.  

 
                                                
161 Russian Criminal Encyclopaedia Volume I (2009), s. 399. 
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Bildens denotationer (den pre-ikonografiska beskrivningen): 
Fotografiet visar en ung man, möjligen i trettioårsåldern. Av hans kropp ser man 
endast överkroppen vilken är avklädd och hans vänstra hand vilar på höger axel så 
att vänster arm bildar en vinkel mot hans mage och bröst. Mannen är fotografera-
rad i halvprofil med stängda ögonlock. Fotografiet är svartvitt och den ljusaste 
delen av bilden är där mannen står eller sitter på en pall eller stol utan synligt 
ryggstöd. Bakgrunden är neutral och ingen rekvisita är synlig, det man kan skymta 
bakom mannen är en dörr av något slag.  

Mannen bär flera tatueringar på olika ställen av överkroppen. På båda ögon-
locken syns bokstäver som bildar ord. På vänster underarm framträder en ande, 
ungefär som ”anden i lampan”. På höger axel syns en tatuering som minner om 
uniformers axelklaffar eller epåletter. Mannen bär också tatueringar på den syn-
liga handen där dess ovansida visar ett kvinnoansikte, ovanför henne ett armband 
runt handleden. På handens fingrar syns tatueringar som ringar, de är synliga på 
lillfinger, ringfinger och långfinger samt ovansida tumme. Bakom armen på brös-
tet till höger skymtar ett fragment av frihetsgudinnan sådan hon återfinns utanför 
New York med facklan i handen. Bakom armen till vänster kan ytterligare ett 
kvinnoansikte med en hatt på huvudet skymtas. På magen syns vad som möjligen 
är ett landskap och moln med en man som bär en lättklädd kvinna i förgrunden. 
Mannen ser ut att bära någon slags rustning. På båda överarmarna syns en figur 
med en hatt som håller i något som vid första anblick ser ut som en syl, spruta 
eller penna, under figuren något molnliknande med en inskription. 

Epåletten på höger axel ser ut att täcka över en annan tatuering vars motiv inte 
går att fastställa. Likaså förefaller tatueringen nedanför vänster axel att bestå av 
flera element. Dels går det att urskilja en spindelväv, ovanpå eller i denna en spin-
del eller en skalbagge och runt om denna något som påminner om en skorpion 
eller en orm. 

Tatueringarnas konnotationer (den ikonografiska analysen):  
Enligt beskrivningen på FUELs webbplats så betyder tatueringarna på ögonlocken 
(vilka är i text) ”Do not/Wake me” (eng. översättning). Vidare symboliserar den 
upp-och-ner vända anden (eng.”genie”) på vänster underarm drogberoende och 
epåletten på höger axel ska beteckna den kriminelles rank inom den kriminella 
hierarkin, ett system som kan liknas vid arméns major, general etc.162  

Mannens tatuering som kan symbolisera drogberoende får utgöra språngbräda 
för Applebaums beskrivning av hur situationen i 1960-talets sovjetiska fängelser 
känntecknades av substansberoende. Denna situation blev explosiv i takt med att 
tuberkulos spreds lavinartat då friska fångar tvingades dela trånga celler med in-
fekterade fångar. I brist på mediciner och läkartillsyn drack fångarna ett starkt te 

                                                
162 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev> Print No. 9, (150408). 
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med narkotiska effekter, chiffir och de smugglade även in ren sprit genom att ut-
sätta sig själv för livsfara. En kondom med tillhörande slang svaldes ner av en 
kurir, genom slangen som hölls fast mellan tänderna hälldes tre liter sprit (av vilka 
det går att göra sju liter vodka). Väl tillbaka i fängelset fick kuriren hänga upp och 
ner tills all sprit samlats upp.163 

Mannen i fotografiet bär också tatueringar som ringar på lillfinger, ringfinger 
och långfinger samt en tatuering på ovansida tumme. Dessa är för otydliga för att 
kunna relateras till något specifikt motiv. Plutser-Sarno skriver att tatueringar på 
fingrarna kallas perstni, ”ringar” enligt tjuvars jargong.164 Sidorov menar att ring-
tatueringar ofta görs i ungdomen och på olika ungdomsanstalter. Det finns ibland 
ånger hos den vuxne kriminelle över dessa tatueringar då de utgör ett hinder i det 
senare livet, både utanför den kriminella världen och inom den.165 Vad ringtatue-
ringar kan beteckna eller representera kommer att exemplifieras nedan i relation 
till ett annat fotografi. 

Skalbaggen, eller scarabén som möjligen går att se i tatueringen nedanför 
vänster axel mot bröstet till är enligt tjuvars mytologi en symbol för lycka och 
tur.166 Denna tatuering (i sin helhet) ser ut att bestå av flera lager och enligt Plut-
ser-Sarno kan en överlappande tatuering läsas utifrån olika nivåer där varje nivå 
innehåller viss information. Plutser-Sarno menar att tatueringen är multidimens-
ionell då den kan inrymma allegorier eller representera flera företeelser på en och 
samma gång, det som krävs är att den som läser av den är insatt i de olika nivåer-
nas betydelse.167 Han exemplifierar tatueringens förenande av flera motiv eller 
skilda betydelser med en tatuering som betyder att bäraren firade sin myndighets-
dag i fängelse. I detta motiv ingår skilda tatueringsmotiv (eller kanske rättare ele-
ment) som en ros, en dolk och taggtråd. Var för sig förmedlar de inte denna in-
formation (utan möjligen annan information) men tillsammans visar de att perso-
nen som bär den blev myndig under en fängelsevistelse.168  

I fotografiets överlappande tatuering ser spindelväven ut att ligga underst och 
en spindel som endera klättrar upp eller ned i en väv kan representera den krimi-
nelles önskan att stanna kvar i eller lämna det kriminella livet.169 Således kanske 
spindelväv betecknar det kriminella livet som sådant eller den kriminella hierar-
kin, eller något annat man ser sig som fast i. En tatuering kan ha många betydel-
ser.  
Plutser-Sarno ser inte fenomenet tatuering endast som ett uttryck för en mänsklig 
tanke eller röst utan som själva kroppens uttryck, kroppens röst. Tatueringen för-
                                                
163 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II (2006), s. 23. 
164 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume 1 (2009), s. 27. 
165 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 389. 
166 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 150 f. 
167 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 31. 
168 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II (2006), s. 33. 
169 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Sergei Vasiliev>Print No. 4, (150408). 
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ändrar kroppen, skapar ett nytt objekt eller subjekt som talar utifrån var den åter-
finns och direkt till åskådaren. Plutser-Sarno exemplifierar med tatueringar på 
fötterna som säger ”vi är trötta på att gå” eller ”de är trötta på att gå under väpnad 
eskort”, på ögonlocken som säger att ”vi sover” alternativt ”väck mig inte” den 
tatuering som mannen i fotografiet bär.170 Kroppsdelarna kan möjligen ses som 
aspekter av jaget vilka talar i jagets ställe. 

Sutyagin beskriver hur basala individuella behov måste respekteras i fängelset 
för att i de trånga utrymmena undvika stridigheter som skulle kunna leda till full-
ständigt kaos. En sådan respekt cementeras genom att vissa företeelser blir tabu, 
man får inte väcka en sovande medfånge utan goda skäl. Detta förbud ska enligt 
Sutyagin understödja att alla individer får nog med vila för att kunna behålla en 
stabil psykisk hälsa. Dessutom innebär sömn en tillfällig respit från fängelsets 
verklighet, att väcka någon blir därmed liktydigt med att skicka någon tillbaka i 
fängelse.171 

De övriga tatueringar som mannen i fotografiet bär går endast att spekulera 
kring. De är antingen för fragmentariska, exempelvis kan frihetsgudinnan i sin 
helhet se ut som något annat än just frihetsgudinnan. Eller så är de för allmänna. 
Kvinnoansiktet kan vara en släkting, en hustru, en flickvän eller bara ”kvinnan” 
som abstrakt kategori. Den intressantaste av dessa tatueringar utgörs av figuren 
med hatt som ses på båda överarmar vilken också har en inskription. Det går inte 
att tyda denna tatuering utifrån den litteratur som finns tillgänglig och det går hel-
ler inte att söka tyda inskriptionen med hänsyn till fotografiets digitala upplös-
ning. 
 
 

 

 

 
 

 
 

                                                
170 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 37. 
171 Sutyagin, I. (2014), ”Russian Prison Culture Today: A Participant-Observer’s View”, s. 26. 



 46 

Fotografi 2 

 

 
© Sergei Vasiliev / FUEL (from the Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia). Med till-

stånd av FUEL Design & Publishing. 

 

Mannen i fotografiet befann sig år 1991 i ”Corrective Labour Colony No. 12”, 
Nizhny Tagil, i regionen Sverdiovsk, öster om Uralbergen, de bästa tatuerarna 
fanns i de olika arbetslägren eller kolonierna runt Uralbergen.172 Fotografen är 
liksom i det tidigare fotografiet Sergei Vasiliev. Det finns inget namn kopplat till 
någon beskrivning av fotografiet, inte heller mannens ålder eller härkomst. 

                                                
172 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume III (2008), s. 374. 
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Bildens denotationer (den pre-ikonografiska beskrivningen): 
Fotografiet visar en relativt ung man med bar överkropp. Han är fotograferad med 
kroppen i profil men med ansiktet vänt mot kameran. Höger arm är lagd på väns-
ter bröst, strax ovanför hjärtat. Ögonen är öppna och ser rakt in i kameran. Bak-
grunden är neutral med en vit vägg bakom mannen, fotografiet är svartvitt och 
ljuset landar främst på mannens kropp, hans ansikte är lite mörkare. 

Mannen i fotografiet bär en epålett eller axelklaff tatuerad på vänster axel och 
även vänster skuldra bär en tatuering som möjligen består av bokstäver. Den 
högra synliga handen är tatuerad på ovansidan med ett oklart motiv och alla fing-
rar utom tummen bär synliga tatueringar i olika mönsterformeringar på fingrarnas 
nederdel och bokstäver omgärdade med ett mönster på fingrarnas ovandel. På 
vänster överarm syns ett mansansikte och en hand som lyfter ett kors, denna tatue-
ring består också av ett moln med en inskription. Det förefaller som om den tatue-
ringen är gjord ovanpå en annan tatuering. Nedanför båda axlar, ner mot bröstbe-
net, bär mannen stjärnor med minst sex uddar. På magen och bröstet har mannen 
en stor tatuering av vilken det endast går att se en central gestalt och ett stort moln 
som gestalten stiger upp ur. Mannens högra underarm och överarm är tatuerad 
med flera motiv men dessa går inte att uttyda. 

Tatueringarnas konnotationer (den ikonografiska analysen): 
Denne mans tatueringar förklarar sammantaget enligt tillhörande beskrivning på 
FUELs webbplats att fängelset är denna tjuvs hem och att han tillhör den högsta 
rankningen inom tjuvars hierarki.173 Den riktige tjuven är född i fängelset och för-
väntas dö i det, fängelset utgör tjuvens symboliska hem.174 Enligt Plutser-Sarno 
framställer inte tjuvars tatueringar döden som en fara, utan betraktas som en befri-
else från ett svårt liv eller används i betydelsen att man redan är död. Eller så kan 
döden innebära att man slutligen ställs till svars för sina handlingar.175 

Ringtatueringarna visar enligt fotografiets tillhörande beskrivning på webb-
platsen att mannen var den enda minderåriga som fängslats inom hans cirkel av 
tjuvar och att han är en ”antisocial” någon som upprepade gånger revolterat mot 
fängelseadministrationen och som vägrar att arbeta.176 Texten på armen lyder 
”kommunism producerar enbart offer”.177 

Mannen bär en epålett på sin vänstra axel som liksom i det föregående foto-
grafiet betecknar hans rank inom tjuvars hierarki. De båda stjärntatueringarna 
mannen bär nedanför axlarna kan exemplifiera vad Sidorov menar som ”tjuvars 
stjärnor”, tatueringar som betecknar individens professionella status. Sidorov lik-
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ställer detta motiv med krucifix, örnar eller ansiktet av en katt på bröstet och mili-
tära epåletter på axlarna vilka alla framställer bäraren som en auktoritet inom sin 
profession och inom den kriminella hierarkin. Sidorov menar vidare att dessa ta-
tueringars ursprungliga mening i mångt och mycket har gått förlorad och att da-
gens kriminella exempelvis tatuerar in dollarsedlar på axlarna istället för epåletter. 
Dollarsedlar innebär enbart att individen hör till ”den kriminella klassen” och att 
denne ämnar vara dedikerad ett kriminellt liv.178  

De stjärnor som mannen i fotografiet bär är relativt enkla utan något emblem 
eller annat motiv i mitten och kan härröra från mannens yngre kriminella år och 
kan ses som hans önskan att stiga i graderna inom den kriminella hierarkin.179  

På nedre delen av långfingret syns en symbol bestående av två svarta tringlar 
vars spetsar möter varandra, detta kan beteckna fångens aversion gentemot fäng-
elsets regim eller administration, egentligen alla slags myndigheter, och att han 
vägrar att arbeta, hans ”anti-sociala” karaktär.180 Baldaevs anteckningar redogör 
för hur fängelseregimen tidigare valde ut vissa kriminella som fick ikläda sig rol-
len av ”pressare” och hur fångar som kategoriserades som ”anti-sociala” isolera-
des med dessa ”pressare”. Under isoleringen utsattes de upproriska fångarna för 
misshandel och våldtäkter av ”pressarna” till dess de var fullständigt nedbrutna. 
De utvalda ”pressarna” fick ökade matransoner och undslapp att utföra arbetsupp-
gifter. Om ”pressarna” efter att ha blivit släppta begick nya brott och återkom till 
fängelset där de beblandades med vanliga fångar bland vilka deras brutala aktivi-
teter var kända blev deras liv outhärdliga och deras livslängd kort.181  

Vasiliev beskriver hur fångar vartän de interneras måste arbeta. Om de avtjä-
nar sitt straff i ett skogsläger används dem som arbetskraft på sågverk, i Chelya-
binsk används de inom stålproduktion. Kvinnor tilldelas ofta arbetsuppgifter som 
sömmerskor. De kriminella cheferna, pakhans var tidigare undantagna från arbete, 
de fick officiella arbetsuppgifter men andra utförde dem åt dem, de lägre kasterna 
inom hierarkin fungerade som pakhans arbetare.182 

På nedre delen av ringfingret bär mannen en tudelad svart rektangel där den 
otatuerade huden bildar ett vitt streck mellan två svarta delar. Denna tatuering kan 
uttrycka bärarens utsaga att han kom till zonen som barn och där togs upp bland 
de vuxna.183 Den betecknar ett liv som började och gått genom ungdomsfängelse 
och vidare in i de vuxnas fängelser.184 Ordet zona, zon eller area, är för fångar eller 
de som har erfarenhet av det ryska rättsväsendet detsamma som straffkoloni eller 
fängelsevärlden som vid kategori. I Ryssland innebär frasen ”att vara i zonen” att 
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”sitta inne” oavsett var du avtjänar ditt straff, att vara i zonen innebär alltid att du 
har fråntagits din frihet vilken återfinns bortom stängsel eller murar oavsett hur 
dessa ser ut eller var de är geografiskt placerade.185 

Applebaum redogör för hur den kriminella eliten ägde en egen kultur redan 
innan Stalin initierade sin Gulag-politik vilken genererade många politiska fångar 
vilka har vittnat om fängelsernas realitet. Denna kultur medförde ett eget språk i 
vilket ord ges en annan innebörd än den de har utanför fängelset, det kan handla 
om helt triviala ord som mat eller ord för husgeråd som i fängelset får en signifi-
kant annan innbörd. Likaså kan ord som betecknar något av stor betydelse för de 
kriminellas vardag få flertalet synonymer, det handlar här om ord som ”pengar”, 
”prostituerad” och ”stöld”. Vidare, att stjäla dagtid heter något annat i jämförelse 
med att begå en stöld nattetid, liksom att stjäla på ett tåg är något annat än att 
stjäla i en kyrka.186 

Tatueringen på pekfingret som minner om en sol men snarare kanske ska ses 
som ett slags kors kan beteckna fångens fängelsedomar och tid i fängelset. Just 
denna symbol med åtta streck är ovanlig och bärs av erfarna tjuvar.187 Ovanför 
dessa tre ringtatueringar återfinns på pekfinger, långfinger och ringfinger en bok-
stav omgärdad med något mönster. Dessa bokstäver kan representera fångens 
namn eller smeknamn.188 

Vad gälller tatueringen på mannens vänstra överarm så är tatueringar som ut-
trycker politiska värderingar vanliga från perioden mellan 1950 till början av 
1990-talet och de känntecknas av stark antikommunism. Ofta användes symboler 
förknippade med fascism för att åskådliggöra dessa känslor.189 Kommunismens 
förgrundsgestalter, Lenin och Stalin, porträtteras ofta med horn eller blottande 
tänder, representanter för polismyndigheten framställs ofta som djävlar, vargar 
eller grisar. Inskriptioner med politisk innebörd är vanliga och den kanske mest 
ökända är Rab KPSS, ”slav åt kommunistpartiet” vilken ökade i popularitet från 
1960-talet och framåt. Denna tatuerade inskription representerade fångens försla-
vade tillvaro inte bara i händerna på den politiska ledningen utan också polismyn-
digheten och fängelseregimen. Myndigheterna försökte undertycka dessa anti-
kommunistiska eller antisovjetiska uttryck bland fångar genom att kirurgiskt av-
lägsna huden vari tatueringen var inristad, ofta visuellt synligt som i ansiktet. Inta-
tuerade porträtt av Lenin och Stalin rörde man inte.190 

Just porträtt av den sovjetiska kommunismens fadersgestalter äger en ytterli-
gare symbolisk innebörd i det att de förmodadess kunna avskräcka arkebuserings-
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patruller från att skjuta en fånge som bar Lenins eller Stalins porträtt tatuerat på 
sitt bröst.191 

Sidorov menar att tatueringsmotiv som uttrycker fascistiska symboler som 
svastikas, järnkors, avbildningar av SS:s epåletter eller även porträtt av Hitler 
även kan spegla fångens okuvliga karaktär. Sådana tatueringar bärs kanske fram-
förallt av dem som ser sig som huliganer eller rånare för att föråa deras attityd.192 
Plutser-Sarno menar att politiska symboler om det så är hammaren och skäran 
eller svastikan representerar en makt som är främmande i tjuvars värld där den 
enda reella auktoriteten är den som tjuvar äger. Politiskt laddade tatueringar blir 
därmed ironiska i det att de likställer Stalin, djävulen och svastikan, de är alla 
symboler för en från tjuven alienerad sfär, tjuven lever efter tjuvars regler.193 

Tatueringsmotivet som mannen i fotografiet bär äger också religiösa konno-
tationer genom korset. Sidorov menar att religiösa tatueringar ofta är dubbelty-
diga, exempelvis är krucifixet en vanlig tatuering bland tjuvar.194 En kyrkobygg-
nads olika torn kan beteckna antalet domar och antalet kors över byggnaden talar 
om hur många straff som suttits av till fullo, ”tills klockan slagit” men ett kors kan 
också identifiera en ficktjuv och tatueras då på armar eller skuldror.195 Plutser-
Sarno menar att kors i olika former som återfinns på olika ställen på en tjuvs 
kropp kan förmedla olika betydelser som tjuvens kast, dennes resor till ”zonen”, 
löften om hämnd, hängivenhet till livet som tjuv eller en försäkran om att behålla 
sin heder som tjuv. De kan också vara uttryck för religiositet i det att de fungerar 
som en bön eller en önskan om gudomligt beskydd.196 

Sidorov menar att fromhet eller andlighet inte är någon tradition bland tjuv-
kasten, en hållning grundlagd i den kriminella världen sedan tsartiden och som 
bottnade i bristande respekt gentemot kyrkan och religionen. Rebeller och sådana 
som vägrade infoga sig enligt systemets regler och de som begick brott upplevde 
att kyrkan på statens uppmaning proklamerade återhållsamhet och tålamod. I takt 
med att det senare Sovjetunionen endera använt kyrkan som sammanhållande fak-
tor eller förklarat den reaktionär så har fångar och kriminella gett de religiöst fär-
gade tatueringarna olika innebörder. Efter konflikten med förrädargrupperingen 
fick de religiösa tatueringarna en betydelse av lojalitet gentemot de legitima tju-
varnas kod och deras initieringsrit kom att kallas ”dop”. De legitima tjuvarna kom 
att beteckna sig som ”upprätthållare av den sanna ortodoxa tron”.197 
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Tatueringen som mannen i fotografiet bär på magen och en bit upp mot bröstet är 
för otydligt representerad för att den ska kunna analyseras. Likaså är den stora 
tatuering som täcker mannens handrygg svår att konkretisera. 

Plutser-Sarno menar att den minsta semantiska enheten när det gäller tatue-
ringar utgörs av alla de tatueringar som återfinns på en kropp. För tjuven utgör de 
reella aspekter ur dennes liv, en slags biografi om man så vill, alla tatueringar är 
således meningsfulla.198 Vidare menar Plutser-Sarno att tatueringarnas nakenhet 
och förmåga att förmedla trovärdig information om dess bärare leder till att tjuven 
antar en återhållsamhet vad gäller talade ord och ansiktsuttryck. Detta i syfte att 
inte orsaka ett kommunikativt missförstånd, tjuven vill inte riskera att säga eller 
göra något som går stick i stäv med vad som finns inristat på dennes kropp.199  
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Fotografi 3 
 

 
© Sergei Vasiliev / FUEL (from the Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia). Med till-

stånd av FUEL Design & Publishing. 

 

Även i detta fotografi är personen som porträtteras anonym. Den information som 
finns placerar kvinnan år 1991 i ett arbetsläger för kvinnor i regionen Perm.200. I 
jämförelse med de två fotografier som analyserats ovan bär kvinnan ett fåtal syn-
liga tatueringar. Fotografiet är liksom de två föregående taget av Sergei Vasiliev. 

Bildens denotationer (den pre-ikonografiska beskrivningen): 
Den fotograferade individen är en ung kvinna, porträtterad mot en svart bakgrund. 
Kvinnan är fotograferad rakt framifrån och visar hennes kropp från hjässan ner 
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mot låren. Hon är naken förutom ett par svarta trosor och över axlarna hänger en 
svart jacka i vad som ser ut att vara skinn. Kvinnans händer är böjda upp mot ax-
larna och ser ut att hålla jackan på plats. Runt huvudet har kvinnan ett smycke 
som ser ut som en kedja. Hon bär stora tonade glasögon eller solglasögon vilka 
delvis döljer hennes blick men den förefaller riktad mot kameran. Hon bär även 
stora silverfärgade, ringformade örhängen. Kvinnan är sminkad runt ögonen och 
har läppstift eller läppglans på läpparna. 

Kvinnan har två synliga tatueringar, en på övre delen av magen upp mot mel-
lan brösten och en på den nedre delen av magen. Tatueringen på den övre delen av 
magen visar en naken kvinna som sitter på en sfär av något slag. I den vänstra 
handen håller hon i något som påminner om en fackla eller något som sprutar ut 
rök. I den högra handen håller hon i vad som påminner om ett svärd. Kvinnoge-
stalten har även två bespetsade vingar. Ovanför kvinnan syns en halvmåne med 
utgående strålar. Sfären kvinnan sitter på är dekorerad med tre symboler; en 
stjärna, vad som verkar vara en sol och ett kors. Sfären är placerad på en uppsla-
gen bok. Den tatuerade gestalten är smyckad med armband och ett band som löper 
snett över överkroppen. 

Tatueringsmotivet ovanför troslinningen, på den nedre delen av magen, visar 
överst ett kattansikte med en tillhörande möjlig rosett eller fluga. Nedanför kattens 
öron formas en taggtråd i båge, under kattens rosett syns ett hänglås med en sym-
bol på. Intill hänglåset på vardera sidan syns inskriptioner.  

Tatueringarnas konnotationer (den ikonografiska analysen): 
Vad gäller den översta tatueringen och facklan som kan skymtas menar Plutser-
Sarno att ett ljus i en tatuering kan vara en symbol för döden, vilket förmedlar 
insikten om att man ”är vid liv så länge som lågan brinner” eller att man inte 
kommer att bli lycklig i denna värld men möjligen i nästa.201 Nu är det inte ett ljus 
som syns i denna tatuering utan möjligen en fackla eller ett horn som blåser ut 
rök, men möjligen uttrycks där en livskraft eller en kraft av något slag. 

Sidorov menar att kvinnliga fångars tatueringar utmärks av en sentimentalitet 
och att de går under ett eget namn, khalyavkas, ur slangordet khalyava vilket be-
tecknar ”kvinna” eller ”gratis/gåva”. Detta även om det är vanligt att kvinnors 
tatueringar uppvisar samma typ av motiv som mäns. Vidare menar Sidorov att 
vissa tatueringstmotiv har en symbolisk innebörd som relaterar till erfarenheten av 
att vara kvinna; en svan med en krona på hjässan kan betyda ”jag var oskuld en 
gång i tiden”, ett barnansikte minner om barnet som lämnats utanför fängelset 
eller aborten som gjordes, ett spädbarn som sitter på en flygande lärka är den en-
samstående moderns symbol. En vanlig tatuering bland kvinnor visar en orm 
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ihoprullad runt ett kvinnohuvud med ormens huvud synligt, den betecknar ”i ett 
grymt ödes grepp”.202 

Kvinnans ovan beskrivna tatuering är inte entydig och där finns inte någon 
konkret förlaga med tillhörande förklaring. Den tolkning som ligger närmast till 
hands är att kvinnogestalten i tatueringsmotivet är en ängel vilket är ett vanligt 
motiv bland kvinnliga fångar.203 Denna ”ängel” förefaller beväpnad och skulle 
mycket väl kunna fungera som individens skyddsängel, en form av talisman som 
Plutser-Sarno och Danzig Baldaev anser vara vanliga bland kriminella.204 Halv-
månen ovanför ängelns huvud kan beteckna bärarens religiösa identitet som mus-
lim.205 Tatueringen sitter i bärarens egna kroppsliga centrum. Den är inte förknip-
pad med en viss kroppsdel som fötter eller armar.206 

Katten är en av de vanligaste symbolerna som tjuvar använder som markör för 
sin profession, den symboliserar vaksamhet och tursamhet.207 Den är också speci-
fik för ficktjuven. Rosetten eller kattens fluga applicerades tidigare under tvång på 
ficktjuvar som brutit mot tjuvars kod och lierat sig med polis- eller fängelsemyn-
digheten. Numera äger inte flugan något stigma utan är vanligt förekommande 
tillsammans med kattansiktet.208 Som en gammal symbol personifierar den tjuvens 
tålamod, snabbhet, hänsynslöshet och ilska.209 Flugan betecknar att katten är en 
hankatt och den ibland medföljande eller fristående inskriptionen KOT (hankatt) 
är akronym för Korennoy Obitatel Tyurmy, ”infödd fängelseinvånare”.210  

Taggar på en taggtråd kan beteckna antalet år som tillbringats i fängelse eller 
antalet tilldömda år.211 Enligt den till fotografiet tillhörande beskrivningen på FU-
Els webbplats syns på hänglåset märket eller stämpeln för ”sovjetisk kvalitet” och 
runt låset inskriptionen ”Värdesätt kärlek/Uppskatta frihet”.212 Symbolen på låset 
är lite svår att tyda, den kan jämföras med ett annat fotografi av Vasiliev där 
”stämpeln” för konsumtionsvaror av ”högsta kvalitet” är fullt synlig på den por-
trätterades högra bröst under inskriptionen ”Made in CCCP”.213  

De tatueringar som Baldaev sett bäras av kvinnliga fångar och som avbildats 
av denne representerar ofta sexuella relationer eller den frigjorda kärleken samt 
vänskapsrelationer.214 Anspelningar på sex och ibland kärlek samt utsagor om vad 
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som kroppen förmår göra, i synnerhet den prostituerades kropp, tatueras ofta in 
ovanför könsregionen och i ljumskar samt på lår. Dessa tatueringar vissar utrop 
om att fånga livet och dess njutningar (sex, droger, pengar, alkohol).215 

Förutom att placera tatueringar i könsregionen är vanliga ställen för tatuering-
ar på den kvinnliga kroppen båda sidor av bålen och höfterna, på kroppens fram-
sida även dekolletage och knän. Tatueringar placeras också på brösten och kors 
som symboliserar tillhörighet till och rank inom tjuvkastet bärs av kvinnliga tjuvar 
under ena bröstet eller mellan båda brösten. Vidare är det vanligt bland kvinnor att 
tatuera vänster skuldra och svanken, ibland förekommer örontatueringar där ör-
snibben tatueras med motiv som kors, spader eller klöver vilka alla betecknar rank 
och medlemskap i en spefick tjuvfamilj.216 

För kvinnor som står högt i rangordning inom tjuvars hierarki och som be-
tecknas som legitima tjuvar kan detta symboliseras genom att tatuera in en fågel 
med en krona på hjässan på ena handens ovansida.217 
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Fotografi 4 
 

 
© Arkady Bronnikov / FUEL (from Russian Criminal Tattoo Police Files). Med tillstånd 

av FUEL Design & Publishing. 
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Detta fotografi är taget av eller i regi av Arkady Bronnikov vilken i egenskap av 
att vara statligt anställd kriminolog samlade in dokumentation relaterande till kri-
minella och deras tatueringar. I hans arbetsuppgifter ingick att besöka anstalter 
och fängelser i Uralområdet och Siberien, besök som innebar intervjuer med och 
fotografier av fångar och deras tatueringar. Denna insamling gjordes i syfte att 
underlätta polisens arbete, man ville förstå vad tatueringarna förmedlade, den kod 
de representerade och hur de skulle kunna fungera som identitetsmarkörer. Foto-
grafiernas enda funktion och utgångspunkt var att registrera och dokumentera ett 
fenomen, någon avsikt att ge individen utrymme i fotografiet fanns inte.218 

Skaparna av FUEL Design & Publishing ser dessa fotografier eller ”Police 
Files” som ett oumbärligt komplement till Vasilievs mer artistiska fotografier och 
Baldaevs teckningar. Detta då de representerar det kriminella samhället på ett na-
ket och avskalat vis.219 Samlingen efter Bronnikov som FUEL köpt rättigheterna 
till består av inte mindre än 918 fotografier där ett urval publicerats i en bokvolym 
under 2014.220 Denna bokvolym har jag inte haft tillgång till under arbetet med 
denna uppsats. 

Det aktuella fotografiet är inte relaterat till något årtal och heller inte förankrat 
i en viss region eller ett visst fängelse, i varje fall inte på FUELs webbplats.221  

Bildens denotationer (den pre-ikonografiska beskrivningen): 
Fotografiet visar en mans överkropp med armarna vinklade så att insidan av ar-
marna är synliga, samt mannens lår ner mot knäna. Mannens ansikte är inte med 
på bilden. Mannen bär ett par svarta kalsoner och bakgrunden är svart. 

Mannen i fotografiet bär vad som ser ut som tatuerade epåletter på axlarna, 
nedanför axlarna på var sida en stjärna med åtta uddar och snett in mot bröstet ett 
kattansikte även det på var sida. Magen och bröstet täcks av en stor tatuering som 
visar en ortodox kyrka i bakgrunden med sex kupoler vilka alla ser ut att krönas 
av kors. I förgrunden, framför kyrkan ses en kvinna med ett barn i famnen, trolig-
en Jungfru Maria med Jesusbarnet. Till höger om kvinnogestalten ser man en ge-
stalt som ser ut att knäböja och till vänster syns ännu en gestalt. 

Mannen bär en tatuering på höger överarm men den är för undanskymd för att 
kunna redogöras för. På höger underam är en ros tatuerad och under rosen en ban-
deroll med en möjlig inskription, under banderollen skymtar tre bokstäver som 
kan utgöra ett ord eller en akronym. Vänster underarm visar en gestalt som ser ut 
att stå på ett podium vilket gör att gestalten ser ut som en staty. Även under denna 
tatuering syns tre bokstäver vilka kan bilda ett ord eller en akronym.  
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På höger lår syns vad som ser ut som en ande som stiger upp ur ett moln med vad 
som ser ut som en kniv mellan tänderna och en turban på huvudet. På mannens 
vänstra lår ses tatueringen av ett skepp med mörka segel. 

Tatueringarnas konnotationer (den ikonografiska analysen): 
Den stora, centrala tatueringen som täcker större delen av mannens mage och 
bröst ska enligt fotografiets tillhörande beskrivning på FUELs webbplats spegla 
denna tjuvs hängivenhet till sitt skrås traditioner. Den ska bevisa att han inte har 
svikit, att han är ”ren” (lojal) i sina medtjuvars ögon.222 Tatueringens placering på 
bröstet är betydelsefull då denna del av kroppen ger tatueringen en högre status 
som den förmedlar utåt mot betraktaren. De motiv som framförallt placeras på 
bröstet (mäns bröst) utgörs ofta av stjärnor (som vi ser i detta fotografi) med mel-
lan sju och sexton uddar, katt- lejon- varg- eller djävulshuvuden, kors, stearinljus, 
kronor, vingar, örnar med dubbla huvuden eller spelkort i färgerna spader eller 
klöver.223 Bröstet betraktas som den förnämsta kroppsdelen och avvaras för att 
tatuera in religiöst färgade motiv som den aktuella madonnagestalten vilken base-
ras på Raphaels Madonna från Sixtinska kapellet, en vanlig talisman bland tju-
var.224 

Vad gäller placeringar av tatueringar på den manliga kroppen så utgör axlar, 
över- och underarm, utsida lår och vad samt alla sidor av fötterna vanliga ställen. 
På framsidan av kroppen utgör magen, bröstet, könsorganet, lår, knän, och under-
ben primära placeringar för tatueringar. På baksidan av kroppen tatuerar man 
skuldror, axlar, rygg, armbågar, skinkor, lår och vader. Det förekommer också 
tatueringar i pannan, nacken, runt halsen, samt mitt på huvudet.225 

Antalet kupoler på den ortodoxa kyrka som detta centrala bröstmotiv visar 
kan beteckna antalet domar (i detta fall sex stycken).226 På mannens vänstra lår 
syns ett vitt skepp med skuggade segel, detta tatueringsmotiv signalerar att man-
nen kanske är en kringresande som rör sig från stad till stad.227 

Om tatueringsmotivet förmedlar silhuetten av ett seglande skepp kan det 
symbolisera en önskan om frihet och sorg över förlusten av frihet (ett tatuerings-
motiv som bars under 1940- och 50-tal av rymningsbenägna fångar).228 

 På det högra låret syns en ande som kommer ur en lampa, symbolen för 
drogberoende som också kan tala om att bäraren dömdes för ett brott som denne 
utförde under påverkan av droger.229 Anden bär en turban och har en kniv mellan 
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tänderna och denna kombination antyder att bäraren hyser agg gentemot sådana 
som samarbetar med fängelsemyndigheten.230 

Mannen bär den högt uppsatte tjuvens stjärnor, sedvanligt placerade nedanför 
axlarna på var sida.231 Han bär också ett kattansikte på vardera sidan om de två 
stjärnorna. Värt att notera är att kattansiktet inte förmedlar några känslor, det finns 
exempel där ett ”grin”(vanligtvis tillhörande en katt eller tiger) kan representera 
vrede eller den kriminelles krigarmentalitet.232 Det kan också, vilket är fallet med 
alla vrålande eller grinande djurmotiv, beteckna ett förakt gentemot myndigheter 
eller auktoriteter som inte ingår i den kriminella hierarkin.233 Ibland finns där 
också ett meddelande tillsammans med ett grinande djuransikte som är riktat från 
en tjuv till kollektivet tjuvar om att denne inte är en slav under Sovjetregimen 
eller att en kvinnlig tjuv ”aldrig kommer att bli en tvätterska”. Dessa meddelanden 
eller utsagor fungerar som en slags eder eller löften.234 

 Ett kattmotiv kan också finnas med i tatueringar som betecknar en tjuvs sär-
skilda ”tjuvfamilj”, den inre krets av tjuvar som denne är medlem av. Ibland utgår 
en sådan tatuering från ett hjärtmotiv med flera namn inuti.235 

De bokstäver som mannen har intatuerade på båda underarmar representerar 
en vanlig praxis. Ibland går det att utläsa hela ord men förkortningar och akrony-
mer är ofta förekommande och kan anspela på städer, personer eller olika platser 
eller byggnader.236 

Tatueringen: bevis, minne och identitet  
Under denna rubrik sätts de konnotationer som ovanstående bildanalyser av de 
porträtterade individernas tatueringar gett upphov till i relation till tatueringens 
funktion som dokument. Detta utifrån premissen att tatueringen kan ses som ett 
dokument genom Briets och Bucklands definition och tatueringens relation till 
bevis, minne och framförallt identitet. Anledningen till att detta blir generella slut-
satser relaterade till ovanstående fotografier är för att undvika tolkningar kopplade 
till en viss individ. Detta är också anledningen till att där inte finns en teoretiskt 
förankrad sammanfattning i anslutning till respektive fotografi. 

Som framgår av ovanstående bildanalyser och den tidigare kontextualisering 
som gjorts i denna uppsats utgör tatueringar som bärs av ryska/sovjetiska fångar 
en omedelbar identitetsmarkör i relation till en särskild grupp av kriminella eller 
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en specifik kriminell hierarki. Tatueringsmotiv som visar katter, örnar, stjärnor 
befäster individen som ”tjuv”, som tillhörande en särskilt kriminell inriktning. 
Stjärnor tatuerade strax nedanför axlarna och ovanför bröstmusklerna innebär att 
individen är en ”legitim tjuv” och inte en ”förrädare”, någon som går myndighet-
ers eller statens ärenden. Tatueringarna kan särskilja individer från andra individer 
i det att de ständigt ändras om förutsättningarna i omgivningen ändras, något som 
kriget mellan legitima tjuvar och förrädare (suka) visade. Epåletter på axlarna 
befäster tjuvens rankning inom den kriminella hierkarin, förmedlar dennes posit-
ion som en auktoritet i enlighet med de lagar och den kod som reglerar denna hie-
rarki.  

Tatueringar i denna kontext kan också signalera drogberoende, karaktär, in-
ställning gentemot myndigheterna och individens politiska åsikter. De kan redo-
göra för en individs kriminella förflutna och nuvarande ”yrkesinriktning” samt 
önskemål om avancemang inom den kriminella hierarkin. Tatueringarna kan 
också visa när individen påbörjade sin kriminella bana och alla de fängelsestraff 
som denne genomlevt. De kan också representera kamratskap eller en form av 
släktskap inom en tjuvfamilj, lojaliteter till ett visst kast och gamla eller nuva-
rande kärleksrelationer. Tatueringar kan visa en kvinnas saknad efter ett barn, 
hennes inställning till den egna kroppen och hennes önskan efter kärlek. Det seg-
lande skeppet kan visa en mans önskan om frihet eller hans liv som vagabond.  

Tatueringarna i denna kontext utgör ingångar till kunskap om hur individerna 
vill representera sina liv och den tillvaro i vilken de befinner sig. Plutser-Sarno 
menar att i tjuvarnas värld betraktas den otatuerade kroppen som omanlig, oaukto-
ritär, möjligen också omyndig, svag och utgör egentligen ingen kropp alls i det att 
den inte signalerar någon status.237 

Tatueringen och identitet 
I Phelans och Hunts studie av tatueringar bland gängmedlemmar i en amerikansk 
fängelsemiljö utgår de från tatueringens funktion i en viss kontext. De utgår från 
tanken att tatueringar speglar en pågående konstruktion av individuell identitet 
utifrån en social tillhörighet eller vissa sociala och kulturella normer. Utgångs-
punkter för Phelan och Hunt är att tatueringar likt andra kroppsmärkningar kom-
municerar personlig identitet, kulturella värden och praktiker samt medlemskap i 
en marginaliserad och rebellisk subgrupp. Phelan och Hunt menar att tatueringar 
konstruerar identitet genom att berätta livshistorier, representera en specifik kon-
texts moraliska karriärstege och genom att förmedla lojalitet gentemot en viss 
grupp.238 
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Phelan och Hunts studie utgår från avbildningar av tatueringar burna av medlem-
mar, eller aspirerande sådana, tillhörande Nuestra-familjen en gren av den norra 
mexikanska maffian. Avbildningarna är gjorda av Phelan under tiden han arbetade 
som fängelsevakt i Kaliforninen. Tatueringarna har tolkats genom interaktion med 
fångar, information från annan fängelsepersonal och observationer. Genom tatue-
ringarna går det att få information om fångens religiösa tro, hur många denne dö-
dat och kriminell orientering. Enligt Nuestra-familjens hierarki måste en ”soldat” 
ha dödat tre personer för att kunna bli befordrad till ”löjtnant” och för att kunna nå 
rankning som ”kapten” måste löjtnanten ha dödat ytterligare två personer. Högst 
upp i hierarkin återfinns ”generalen” vars makt är absolut.239 

Phelans och Hunts studie visar att aspiranter som önskar medlemskap tatuerar 
in en lojalitetsmarkör, något som betecknar en geografisk identitet (Nuestra-
familjens norra anknytning). När individen väl tagit steget att låta sig initieras in i 
ett medlemskap, vilket också kräver ett godkännande från ”familjens” sida, erhål-
ler denne en specifik initieringstatuering som visar att individen binder sig till att 
följa en viss moralisk kod. Nuestra-familjens initieringstatuering är i form av en 
ros. Tatueringen i sig säger inget om individen då denne ännu inte utfört några 
specifika handlingar som är värda att ristas in. I takt med att individen utför de 
handlingar som förväntas av denne byggs tatueringarna ut, oftast genom att nya 
tillförs. Det finns tatueringar som enbart bärs av löjtnanter och kaptener, varje 
rank inom familjens hierarki äger egna identitetsmarkörer.240 

Margo Demello menar att tatueringar gjorda i fängelser ofta placeras på krop-
pen så att andra kan se dem och läsa av deras betydelse, de är ofta mer officiella 
än tatueringar gjorda i andra sammanhang.241 

Demello utgår från intervjuer med och observationer av amerikanska fångar 
för att fånga in tatueringens socialiserande aspekt och identitetsskapande förmåga 
i relation till en viss kulturell och social sfär. Demello menar att det tatueringsmo-
tiv som en fånge väljer symboliserar den resa som fången gjort, varifrån denne 
härstammar och hur den nuvarande situationen i fängelset ser ut. En av de viktig-
aste tatueringarna är den som går under namnet loca som talar om fångens ur-
sprungliga hemvist eller gängtillhörighet. Likaså innebär en etnisk tatuering ett 
förklarande av identitet och ett sätt att urskilja sig från andra etniska grupper.242 
Studien visar också att fångar i en amerikansk kontext skiljer mellan de som är 
”dömda till fängelse” och dem som enbart är ”fångar”, de förra böjer sig inte för 
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auktoriteten något som ”fångarna” gör. De ”dömda” tatuerar sig trots fängelsead-
ministrationens förbud mot tatueringar.243  

Demello visar att det i denna kontext finns en återhållsamhet hos erkända 
fängelsetatuerare när det gäller att tatuera unga, nya fångar då de är medvetna om 
tatueringars starka identitetsmarkerade effekt och de svårigheter som kan uppstå 
utanför fängelset exempelvis när man söker arbete. Demello menar vidare att det 
går att se skillnad på tatueringar gjorda i fängelse jämfört med ett kommersiellt 
sammanhang då de förra ofta är handgjorda eller gjorda med en egenkonstruerad 
maskin som inte skapar skarpa och raka linjer. Fängelsetatueringar är dessutom 
alltid svarta.244 

Vidare ser Demello fångens tatuerade kropp som ett sätt att åter klä den efter 
att den har blivit avidentifierad av polis- och fängelsemyndighet och försedd med 
en overall som bärs av alla. På så vis går det att se tatueringen som en subversiv 
handling gentemot makten som infogat den individuella fången i ett system som 
suddar ut dennes person.245 

Dessa studier visar gemensamma beröringspunkter med den kontext som är 
aktuell för denna uppsats. Framförallt handlar det om individens val att tillhöra en 
subgrupp som vägrar att foga sig efter majoritetssamhällets myndighetsrepresen-
tanter. Valet innebär att följa regler fastställda av den kriminella hierarkin, maffia-
familjen eller den etniska gruppen. Individen väljer också att upplåta den egna 
kroppen för att rista in permanenta lojalitetstecken, markera sin position inom den 
subgrupp man valt att tillhöra samt bevisa sin duglighet. I den ryska/sovjetiska 
kontexten blir tatueringspraktiken så primär vad gäller identitetsmarkörer att man 
även använder den som ett sätt att degradera individer och permanent markera 
dem med skammärken. Tatueringen blir i denna kontext den kommunikationsme-
tod som används framför talet eller det skrivna ordet på papper.  

Individerna speglar sin subgrupps realitet och hierarki samt moraliska kar-
riärstege på sina kroppar, en underkastelse som också förklarar dem som värdiga 
att ingå i gruppen, att de har gjort ett medvetet val. Detta måste sedan bekräftas 
om och om igen genom handling, reella kriminella handlingar som ristas in på 
individens kropp som en spegelbild av dennes kriminella identitet. För det är en 
kriminell identitet som är under konstruktion. I en värld utan intyg på utförda 
handlingar, ett slags arbetsgivarintyg, framstår tatueringen med dess permanenta 
effekter och värdeladdningar som den kriminelles enda officiella dokument.  

Enligt Carlsson och Koppfeldt säger tatueringar något om individen i exem-
pelvis ett fotografi, den ingår som en identitetsmarkör likt sminkning, frisyr och 
kroppstyp vilket sammantaget säger något om personen, vem denne är eller vill 
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vara.246 Men Carlsson och Koppfeldt anger inte att tatueringen i sig kan förmedla 
identitetsmarkerande aspekter såsom en persons yrkesinriktning eller primära 
hemvist (fängelset) samt antalet år tillbringade i fängelset. 

Tatueringen som representation 
Som framgått av bildanalyserna ovan så betecknar eller representerar 
ryska/sovjetiska fångars tatueringar deras handlingar och positioner. Antalet kyrk-
torn kan visa hur många gånger en person dömts till fängelse, små band med skäl-
lor runt anklarna att hen suttit av sitt straff till fullo och tatueringar som visar en 
fånges rank inom en kriminell hierarki bevisar dennes meriter.  

Som Plutser-Sarno beskriver det så utgör en fånges tatueringar dennes offici-
ella dokument som bevisar hens identitet inom den kriminella världen, dennes alla 
”förtjänster”.247 I denna framställning har framkommit att de sociala normer som 
styr den kriminella hierarkin är kraftfulla instrument vad gäller att ge tatueringar-
na bevisbärande egenskaper. Dessa normer speglas i de straff som tilldelas dem 
som bär falskt vittnesbörd om handlingarna som tatueringarna representerar ge-
nom att bära dem utan att ha förtjänat dem.248  

En individs identitet kan dock vara mer komplex än att utgöra en spegling av 
en subgrupps realiteter och bekräftelse av den egna positionen inom denna 
subgrupp. Tatueringens representationsförmåga är också mer komplex än att end-
ast fungera som bevis för handlingar eller skeenden. Plutser-Sarno ser tatueringen 
som informativ på flera nivåer i det att en enda tatuering kan förmedla flera 
aspekter och flera alternativa tolkningar.249 En tatuering som bekräftar att indivi-
den har suttit i fängelse vid flera tillfällen är på samma gång en livsberättelse som 
den utgör bevis för en kriminell identitet inom en subgrupp. Bakom tatueringen 
återfinns en hel verklighet och massiva erfarenheter som individen har skaffat sig 
under flera års fängelsevistelser. Förutom sitt bevisvärde representerar tatueringen 
en hel uppsjö individuella minnen som individen möjligen inte förmedlar utåt men 
som finns där, latent, i den permanenta inristningen. 

Individens intentioner bakom val av tatueringsmotiv kan vara olika, framför-
allt om denne agerar i ett kommersiellt sammanhang vilket inte är lika reglerat 
som i den aktuella kontexten. Clinton R. Sanders delar in mottagare av tatueringar 
i fem olika kategorier. Den första kategorin betecknar tatueringen som symbol för 
ett mellanmänskligt förhållande vilket innebär en situation där man väljer samma 
tatuering som en nära vän eller tatuerar in sin partners namn.250 Den andra katego-
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rin utgörs av tatueringen som representation för deltagande i en grupp, att man 
vill demonstrera sin lojalitet med en viss grupp (emblem för motorcykelklubb 
eller fotbollslag). Denna kategori kan demonstreras genom att man tatuerar in 
tjänstgöringtid i det militära tillsammans med sina plutonkamrater eller den egna 
religiösa gruppens andliga symboler.251 En tredje kategori utgörs av en vilja att 
representera egna huvudintressen eller aktiviteter. Sanders menar att individer ofta 
väljer tatueringsmotiv som representerar det de huvudsakligen gör i sina liv eller 
något som de tycker mycket om att göra. Exempel kan utgöras av en kaninuppfö-
dare som tatuerar in en representation i form av en kanin.252 Som fjärde kategori 
anger Sanders självbild där tatueringen har som syfte att bildligt representera in-
dividens identitet, något som betecknar vem man upplever sig vara. Det kan 
handla om att tatuera in det egna stjärntecknet och på så viss förmedla när på året 
man är född. Likaså kanske man vill kompensera något som man upplever att man 
saknar, om man håller på att förlora sin syn kanske man tatuerar in ett öga någon-
stans på kroppen. På så vis identifierar man sig med förlusten av sin syn samtidigt 
som man symboliskt håller fast vid en sinnesförmåga.253 

Den femte och sista av Sanders kategorier utgörs av det dekorativa/estetiska 
uttrycket vilket innebär att man väljer ett motiv som är estetiskt tilltalande, något 
man tror kommer försköna den egna kroppen.254 

När det gäller ryska/sovjetiska fångar och deras tatueringar kan vi konstatera 
att dessa representerar en grupptillhörighet, exempelvis genom den legitime tju-
vens katter, stjärnor och skalbaggar samt epåletter. Således återfinns Sanders 
andra kategori bland intentioner hos ryska/sovjetiska fångar. Men där finns också 
exempel som antyder den första kategorins mellanmänskliga representationer 
såsom kvinnliga fångars minnestatueringar över tidigare lesbiska relationer.255 Den 
tredje kategorin som speglar huvudintressen går också att relatera till 
ryska/sovjetiska fångars benägenhet att genom sina tatueringar förmedla sin kri-
minella yrkesinriktning, återigen stjärnorna som betecknar den legitime tjuven. 

Likaså kan vi skönja kategorin självbild genom Fotografi 2 i vilket individen 
möjligen söker förmedla sig själv som ”antisocial” eller en rebell som aldrig 
kommer att böja sig för någon överhet förutom tjuvarnas egen lag. Denna själv-
bild går att relatera till Demellos studie ovan i vilken de kriminella skiljer mellan 
”dem som dömts till fängelse” och anpassningsbara ”fångar”.256 
                                                
251 Sanders, C. R. (1988), ”Drill and Frill: Client Choice, Client Typologies, and Interactional Control in 
Commercial Tattooing Settings”, s. 222. 
252 Sanders, C. R. (1988), ”Drill and Frill: Client Choice, Client Typologies, and Interactional Control in 
Commercial Tattooing Settings”, s. 222. 
253 Sanders, C. R. (1988), ”Drill and Frill: Client Choice, Client Typologies, and Interactional Control in 
Commercial Tattooing Settings”, s. 222. 
254 Sanders, C. R. (1988), ”Drill and Frill: Client Choice, Client Typologies, and Interactional Control in 
Commercial Tattooing Settings”, s. 223. 
255 Fuel Design>Russian Criminal Tattoo Archive>Films>Interview with Sergei Vasiliev 1, (150321). 
256 Demello, M. (1993), ”The Convict Body: Tattooing Among Male American Prisoners”, s. 12. 
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Den sista kategorin som behandlar tatueringars representation av det dekorativa 
eller förskönande är möjligen svår att applicera på den aktuella kontexten i det att 
ryska/sovjetiska fångars tatueringar får antas förmedla information och bekräfta 
identiteter. De finns till av en anledning. Däremot är många av dem mycket väl-
gjorda och estetiskt tilltalande.  

Tatueringar i en kontext i vilken ryska och sovjetiska fångar söker spegla sin 
identitet representerar flera aspekter av denna identitet. Genuskonstruktioner i 
fängelsemiljön kan skönjas i och med att kvinnors tatueringar får en egen benäm-
ning och speglar deras verklighet annorlunda (lesbisk kärlek, barn som lämnats, 
den sexualiserade kroppen) jämfört med männens mer auktoritära tatueringar. 
Tatueringarna avslöjar individens position inom den egna gruppen och den krimi-
nella hierarkin överlag, individens aktiviteter samt relationen till myndigheter. 
Även tidsaspekter i relation till kriminell yrkesutövning (hur länge man varit kri-
minell), vad man har gjort och vilja eller ovilja att lämna det kriminella livet. 
Dessutom, latent och ibland öppet, minnen relaterande till olika individer, platser 
eller händelser. Tatueringarna fungerar som bevis för dessa aspekter i och med att 
de omgärdas av ett strikt socialt och kulturellt regelverk som ska säkerställa att 
informationen aldrig blir felaktig.  

Tatueringen i denna specifika kontext, även om tiderna måhända har föränd-
rats efter att de analyserade fotografierna togs, visar att den förmedlar identiteter 
vilka i sin tur relaterar till och inbegriper aspekter av minne och bevis. I denna 
specifika kontext kan det sägas att tatueringen fungerar som ett dokument, en in-
dividens biografi eller egna livsberättelse färgad av den kontext i vilken denne 
framlever sina dagar. 
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Slutdiskussion 

Tatueringen som dokument och identitetsmarkör 
Uppsatsen har utgått från två i varandra ingående frågeställningar. Den första stäl-
ler frågan hur tatueringen fungerar i egenskap av att vara dokument, hur den rela-
terar till arkivteoretiska konstruktioner eller begrepp som minne, bevis och identi-
tet. I föregående avsnitt berördes uppsatsens besvarande av dessa frågor i anslut-
ning till bildanalyserna av ryska/sovjetiska fångar och deras tatueringar men här 
ska de genomlysas ytterligare.  

Premissen för att kunna se tatueringen som ett dokument återfinns till en bör-
jan i Briets definition av dokument som ett tecken eller en symbol som represente-
rar, återskapar, förmedlar, reproducerar ett fysiskt objekt eller ett intellektuellt 
fenomen. Buckland utvecklar denna definition till att inbegripa information dels 
som själva inlärningsprocessen och dels det som utgör kunskapen samt objektet 
som fungerar informativt. Här menas att information finns latent i alla former av 
objekt eller intellektuella fenomen och att denna får sin betydelse av den som be-
traktar den och omgivningens syn på vad som är information.  

Detta perspektiv på dokument tillåter att vi kan betrakta tatueringen som ett 
sammansatt tecken vilket representerar, återskapar, förmedlar och reproducerar 
fysiska objekt eller intellektuella fenomen. Det har framkommit att tatueringen 
representerar kategorier eller grupper av människor, status, strävanden och hela 
rankningssystem, allt en social och kulturell skapelse av människor. Vidare att 
tatueringen representerar individuella minnen och verkliga personer eller abstrakta 
arketyper. Framförallt har tatueringen visat att den representerar skeenden eller 
händelser i det att den åskådliggör fängelsevistelser och utförda lojalitetshand-
lingar. I allt detta finns dess informativa aspekt i det att den talar om för omgiv-
ningen vem personen som bär den är och var denne har varit.  

Både Briet och Buckland betonar dokumentets funktion som bevis och Cook 
ser dokumentet som först utgörande bevis för transaktioner och skeenden för att 
sedan anta funktionen som återskapare av minnen vilka ingår i arkivets kollektiva 
minnesbank. Även Ketelaar utgår från dokument som bevis för händelser vilka 
sedan kan kompletteras med individuella redogörelser och minnen, som en slags 
revidering av en officiellt hållen sanning. 

Millar utgår från ett bevisbärande dokument, fotografiet, i sin redogörelse för 
hur detta sedan kan skapa otaliga minnen beroende på vem som betraktar det.  
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Tatueringen som dokument ristas in på den individuella kroppen som representat-
ion över åstadkomna prestationer vilka i den aktuella kontexten leder fram till en 
positionering inom en bestämd social sfär. Tatueringen som dokument förvandlar 
den individuella kroppen till en biografi över händelser relaterade till en specifik 
kontext. Dessa händelser förvandlas till minnen när de inte längre fyller en funkt-
ion som bevismaterial, i händelse individen lämnar den sfär inom vilken dess be-
visfunktion är primär eller om de normer som reglerar denna praktik ändras. 
Dessa hågkomster är inte alltid av godo i mötet med ett samhälle inom vilken det 
kriminella livet inte är standard.  

Tatueringen relaterar till bevis och minne inte bara i sin förmåga att represen-
tera händelser, personer eller förhållanden mellan människor, utan i sin perma-
nenta effekt. Den görs med utgångspunkt i att den är lika beständig som sin bärare 
vilket också gör den till en effektiv straffmetod. 

Tatueringen som dokument relaterar också till begreppet identitet, något som 
redan berörts i denna framställning i samband med ovanstående bildanalyser. Hur 
tatueringen som dokument speglar individens identitet utifrån dennes position i 
och relation till en omgivande kontext utgör den andra frågeställningen som denna 
uppsats har utgått från. 

Minne och bevis är viktiga aspekter i relation till dokumentets funktion och så 
är även identitet och denna aspekt har fått en egen frågeställning i denna uppsats 
då bevis och minne kan sägas ingå i konstruktionen av identitet. Tatueringen som 
dokument ristas in på en individuell kropp, det handlar här inte om från kroppen 
åtskilda papper som cirkulerar mellan individer eller grupper utan representationer 
förknippade med en individ och en identitet. Därför blir det väsentligt att lyfta 
fram de identitetsaspekter som tatueringen bär med sig.  

Det har i bildanalyserna framkommit att tatueringar i denna specifika kontext, 
med paralleller dragna till fångar i en amerikansk fängelsemiljö, fungerar som 
markerande av status, position inom den kriminella hierarkin, kriminell yrkesin-
riktning. Alla dessa angivelser, eller all denna information, bidrar till att ge indi-
viden en identitet som kriminell. I detta återfinns också en gradering eller stratifie-
ring i det att den förnämsta kriminella identiteten är tjuvens. Den kriminella iden-
titeten fungerar också avgränsande i det att tatueringarna delar upp individer i 
grupper inom fängelset, inom den kriminella hierarkin. Här ingår också en kon-
kretisering vad gäller det man finner inte ska ingå i de högre stratan inom denna 
hierarki, sexualbrottslingar, pedofiler, icke-professionella kriminella, förrädare 
och sådana som inte kan betala sina spelskulder. Dessa individer får bära ”skam-
märken” istället för tatueringar likt antikens förrymda slavar eller kriminaliserade 
element. Deras inristade identitet ger dem ingen förankring eller frist i tjuvens 
hemvist och spelplan, fängelset.  

Tatueringen som identitetsmarkör återspeglar en etisk formulering där vissa 
brott betecknas som rättfärdigade utifrån förankring i en nästan arketypisk Robin 
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Hood, enligt Sutyagins positiva och negativa socialiseringsprocesser. Denna egna 
etiska och moraliska kod återspeglas också i den prostituerade kvinnans position 
inom den kriminella hierarkin där hennes identitetsmarkörer ger henne en fristad i 
tjuvens fängelse. Hennes identitet är hennes yrke och yrkesinriktningen respekte-
ras även om kvinnan som generell kategori förmedlar ambivalenta konnotationer i 
tjuvars tatueringar.  

I en kontext där ett strikt regelverk bestående av kategorierna ”rätt” och ”fel” 
är styrande men inga avtal eller lagtexter formuleras i skriven form (pappersform) 
blir den individuella kroppen medium för informationen. En information som 
måste flöda mellan alla som berörs av den för att detta regelverk ska kunna upp-
rätthållas, de individuella kropparna blir kuggar i ett maskineri. Fängelsepersonal 
berörs också av denna kroppsliga information och kan sägas ingå i den genom 
fångarnas uppenbara förakt för alla myndighetsrepresentanter men som likväl-
stängs ute genom tatueringarnas mångtydighet. Fångarnas kroppar existerar såle-
des utanför deras individualitet och blir något förmer än bara en kropp eller en 
identitet. 

Samtidigt går det inte att skilja kroppen från individen. Dennes hopp om frihet 
eller representerande av relationer och strävanden att bryta upp från den krimi-
nella tillvaron eller ett missbruk kan existera vid sidan av kollektivt betingade 
representationer. Tatueringen utgör en möjlighet att utåt förmedla en självbild 
som kan gå hand i hand med konstruerade ideal inom en fängelsekontext eller 
kriminell hierarki eller som uttrycker individens allra innersta perspektiv på det 
egna livet och även känslor som relaterar till detta liv. 

Insikten om att tatueringarna bestämmer vem du är åskådliggörs genom de ex-
trema åtgärder som tvångstatuerade individer tar till för att få bort skamliga tatue-
ringar, identitetsmarkörer de inte vill göra till sina egna.257 Tatueringens perma-
nenta effekter tvingar dig att mer eller mindre göra dem till en del av dig och om 
du bekräftar deras existens har de blivit en del av din identitet. En skamlig tatue-
ring kan likt McCarrons heroinmissbrukares tatueringar bekräfta subjektets egna 
låga självbild. Det gäller också om du bär tatueringsmotiv som delas av många, 
det blir svårare att avsvära sig lojalitet till en grupp och att bryta sig fri från en 
social och kulturell sfär.  

Tatueringen bekräftar en betecknad och skapad identitet likväl som den byg-
ger upp denna identitet. Individen som av samhället betecknas som tjuv när denne 
inlett sin kriminella bana hamnar i en kontext där denne med tiden måste bevisa 
sin kriminella identitet för att skapa sig en position ovanför de underkuvades. Ta-
tueringen kan här innebära en överlevnadsstrategi som bekräftar den av samhället 
och den kriminella hierarkin givna identiteten. Detta på samma gång som den blir 
inträdesbiljetten in i en värld styrd av helt egna regler och karriärmöjligheter.  

                                                
257 Se exempelvis Applebaums exempel i Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume II (2006), s. 21 ff. 



 69 

Således fungerar tatueringen eller dokumentet som en identitetshandling man inte 
kan lämna ifrån sig. De bevis för fängelsevistelser man bär med sig på sin kropp, 
endera synliga genom fängelsetatueringens svarta linjer eller genom dess repre-
senterande av antalet domar formade som kyrktorn, kan leda till en tillvaro som 
förpassad till ett marginaliserat landskap. Detta även om ingen utanför fängelse-
världen och den kriminella hierarkin vet hur man avläser tatueringarna individen 
bär. Individen kommer att veta då denne bär dem med sig som minnen över en 
lämnad identitet eller som representerande något man vill lämna, men de kan 
också representera något man aldrig tänker lämna.  

Tatueringen som dokument representerar också olika aspekter i relation till ett 
marjoitetssamhälle till vilket fången/den kriminelle står i en alienerad position.  

Tatueringens subversiva potential 
Den egna sociala och kulturella sfär som tatueringarna representerar genom den 
kriminella hierarkin och dess stratifiering kan ses som utgörande en modell av ett 
toppstyrt samhälle. Den kategorisering av individer som sker inom fängelset med 
hjälp av tatueringar återspeglar Schraders beskrivning av tsarrysslands kategorise-
ring av befolkningsgrupper. Ett samhälle som genom historien har fortsatt att vara 
toppstyrt om än den politiska agendan haft olika förtecken. Likaså, som Schrader 
visat, har där alltid funnits en ”kategori” människor som har haft rätt till höga po-
sitioner inom den kriminella hierarkin, enligt Schrader vagabonden och i det aktu-
ella materialet tjuven. Schrader påtalar också den subversiva handling som tjuvar 
utför när de tatuerar sig, en påminnelse om den brännmärkning som utfördes som 
straff av staten gentemot de kriminaliserade elementen eller de som föll utanför 
statens ramar. I tjuvars eller kriminellas händer blir det ett medel med vars hjälp 
de kan skapa sitt eget samhälle.  

Det finns en aspekt i detta som framhäver den kriminelles identitetsmarkörer 
som en bekräftelse av samhällets dom och kategorisering på samma gång som de 
innebär ett löfte om att inte försvinna anonymt i en undanskymd del av majoritets-
samhället. Ett löfte om att individen kommer att fortsätta existera i en annan värld 
lika mäktig som det samhälle som inte vill kännas vid denne.  

Likaså uttrycker de politiskt laddade tatueringarna en misstro och ett förakt 
mot framförallt den kommunism som var rådande under tiden fotografierna togs 
och Baldaev gjorde sina avbildningar. Möjligen är detta ett uttryck för ett gene-
rellt missnöje med auktoriteter eller myndighetspersoner som inte hör till den 
egna sfären. Detta uttryck förstärks av användningen av tatueringsmotiv med fasc-
istiska undertoner vilket i sig inte behöver uttrycka fascistiska åsikter. Stalin och 
Lenin som smådjävlar tillsammans med svastikor och porträtt av Hitler kan 
kanske antingen förklara att alla politiska ledare är av samma skrot och korn eller 
att dessa ledare delar massmördarens identitet. Inskriptioner i tatueringarna vilka 
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förklarar att individen inte kommer att arbeta som tvätterska under sovjetregimen 
eller kompassrosor på knäna som talar om att individen inte kommer att böja sig 
för polisen uttrycker förakt och avståndstagande gentemot makten som en abstrakt 
företeelse som är konkret närvarande i en fängelsekontext. I egentlig mening inte 
bara den samhälleliga makten utan även de medborgare som böjer sig och som 
arbetar för denna makt. Tatueringarna talar till alla som ser dem även om de inte 
förstås av alla. 

Bronnikovs insamling av tatueringsmotiv genom fotografering av de krimi-
nella i polissyfte för att underlätta identifiering och arrestering kan sägas represen-
tera samhällets svar på de kriminellas revolt mot det omgivande samhället, ett 
försök att ta tillbaka makten och kontrollen. Frågan är dock hur långtgående in-
verkan denna metod hade på de kriminellas sätt att kommunicera och förmedla 
information sinsemellan. Liksom det var möjligt för de legitima tjuvarna att för-
ändra sina tatueringsmotiv i syfte att avslöja de förrädare som de ansåg gick mak-
tens ärenden på slagfältet är det möjligt att förändra tatueringsmotiv för att und-
komma myndigheters kontroll och maktutövning.  

Tatueringen och individens spår 
Hobbs menar i relation till dokument eller arkiv efter individer att självdoku-
mentation skiljer sig från organisationers strukturerade dokumenthantering. I jäm-
förelse med McKemmish lägger hon inte tonvikt vid den strukturerade själv-
dokumentationen i form av en dagbok utan kan se potentiellt bevarandevärde i en 
inköpslista. Detta då en sådan ger en inblick i ett liv som blivit levt, den utgör ett 
spår och i sig ett bevis för ett skeende. Några nedkluddade anteckningar på en 
använd flygbiljett förmedlar brottstycken ur ett liv och är på samma gång ut-
gångspunkt för en rekonstruktion av ett händelseförlopp. Både McKemmish och 
Hobbs rör sig dock i en värld där det skrivna ordet och pappersdokumentet har 
företräde som representationer för det individuella livet. 

Att skriva ner eller måla skeenden, minnen eller aspekter av sin identitet un-
der den egna huden som sedan stannar där mellan två hudlager utgör ett annat sätt 
att förmedla det egna livet. Skillnaden mellan tatueringen och dagboken som do-
kument återfinns i graden av avstånd, dagboken kan flyttas mellan ägare och låsas 
in i ett bankfack. Tatueringen sitter på den egna kroppen och ägs av en och samma 
individ. Där finns möjligen ingen tanke om att dokumentet/tatueringen ska ägas 
av någon annan, eller ens förmedlas som en livsberättelse eller som bevis för en 
existens. Tatueringen är intim och på något sätt höljd i dunkel för den utomstå-
ende betraktaren. Tatueringen är beslöjad genom individens olika intentioner vilka 
formuleras till motiv i relation till tatueraren vilken behärskar tekniken och som 
äger den artistiska kunskapen. Den sitter där i individens kropp som ett potentiellt 
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dokument över individens liv och som individen i egentlig mening har makten 
över. 

Tatueringen blir mindre intim i ett sammanhang där den ges sociala och kultu-
rella aspekter och fungerar som identitetsmarkör i ett socialt spel. Därmed upphör 
på ett sätt kroppen att tillhöra enbart individen, den blir allmänt gods och finns till 
för allmän beskådan. Plutser-Sarno menar att även den mest triviala händelse i en 
tjuvs liv som ristas in på dennes kropp kommer att ingå i en tjuvarnas gemen-
samma kanon. Detta även om tjuven ser denna tatuering som representerande 
verkliga aspekter i hans liv.258 

Sedan händer än mer saker med detta dokument när individen som bär det fo-
tograferas av en fotograf med intresse för tatueringarnas informativa aspekter och 
individens av livserfarenhet formade ansikte. Det händer ytterligare något med 
individen och dennes dokument när myndighetsrepresentanter fotograferar denne i 
syfte att kunna ta kontroll över detta uttrycksmedel och dess informationsaspekter. 
Därtill den grafiske formgivaren som i syfte att förmedla dessa sekundära doku-
ment (fotografierna) sammanför dem under en gemensam rubrik som utgörande 
ryska kriminella tatueringars arkiv.  

Det blir en tolkning och en reproduktion i flera led som återfinns mils väg 
från individerna och deras inristade livsberättelser. För att till slut hamna i en mas-
teruppsats.  

Den egentliga intentionen bakom tatueringarna, bortom sociala och kulturella 
normer och hierarkier och utom räckhåll för majoritetssamhällets representanter 
återfinns hos individerna själva och deras röster är inte hörda. 

Studiens relation till tidigare forskning om tatueringar 
Denna uppsats har uppmärksammat många aspekter som återfinns i tidigare stu-
dier som relaterar till tatueringar vilka utgår från andra discipliner är arkivveten-
skapen.  

Det handlar dels om tatueringens betydelse i en konstruktion av ”den andre”, 
den kriminelle, vilden och sjömannen utifrån ett historiskt men också nutida per-
spektiv i det att vi fortfarande förknippar en viss typ av tatueringar med krimi-
nella. Detta visar Demello i sin artikel där själva teknikens effekter utgör ett unikt 
signum för fängelsetatueringar, eller varför inte McCarrons beskrivning av den 
drogberoende fångens dåligt konstruerade tatueringar som skiljer sig från den 
kriminelles mer artistiska representationer. 

Det finns också beröringspunkter med tidigare bruk av tatueringar som 
straffmetod under antiken eller tsarrysslands brännmärkning vilken gav lika per-

                                                
258 Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Volume I (2009), s. 35. 
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manenta effekter som tatueringen. Denna straffande praxis är något som 
ryska/sovjetiska fångar kan förmodas åtminstone ha använt för att upprätthålla sin 
egen sociala och kulturella sfär och dess moraliska kod. 

Likaså utgör polismyndighetens insamlande av material som kan avslöja nå-
got om tatueringarnas kod bland kriminella, exemplifierat i Bronnikovs samling, 
en parallell till Lombrosos förklaring att tatueringar utgjorde ett kännetecken för 
den kriminella typen. Bronnikovs fotografier minner om de sjömansfotografier 
som togs under 1930- och 1940-talet av Sjöhistoriska museet i Stockholm i vilka 
individens egen tolkning av kropp, tatueringar och vad de förmedlar är frånva-
rande.  

I egentlig mening visar denna studie att tatueringar i denna specifika kontext 
mer liknar den tatueringskultur som återfinns i samhällen som har detta som ett 
accepterat kulturellt uttryck och vars syfte är att skapa en social individ utifrån en 
framväxande kroppslig biografi. Det finns många aspekter i uppsatsens käll-
material som även återfinns bland artiklarna i Marks of Civilization. Självfallet 
utgör Demellos samt Phelan och Hunts studier i fängelsemiljö jämförelsematerial 
till denna uppsats och tatueringarnas funktion i ett specifikt sammahang, fängel-
semiljön, är slående lika trots geografiska, kulturella och sociala olikheter. 

Även nyare forskning som förankrar kroppen i en föränderlig social och kul-
turell tillvaro och som ser kroppen som konstruerad uifrån rådande normer före-
faller stå i relation till uppsatsens källmaterial och slutsatser. Braunbergers artikel 
om tatuerade kvinnor som av omgivningen betraktas som monstruösa men som i 
sin ”monsterskepnad” ser en potential att leva ut ett från normer befriat, mer ex-
trovert jag utgör för Braunberger en subversiv handling som ifrågasätter givna 
kategorier. De ryska/sovjetiska kriminella kanske inte ifrågasätter sina av sam-
hället givna beteckningar men de gör dem till sina egna, möjligen på gott och ont. 

Denna uppsats utgår från ett arkivvetenskapligt perspektiv som kan sägas stå 
vid sidan av sociologiska, antropologiska och konstvetenskapliga samt historiska 
teorier om tatueringens funktion. Detta även om intentionen att framställa tatue-
ringen som ett dokument innebär en belysning av dess funktion i relation till dess 
historiska användning och sociala samt kulturella betydelse i olika sammanhang.  

Eftersom det inom tidigare forskning inte förefaller finnas en enhetlig definit-
ion på vad en tatuering egentligen är eller hur den fungerar utgör möjligheten att 
se den som ett dokument också en möjlighet att belysa den från olika vinklar. Om 
dokumentet kan sägas förmedla otaliga aspekter vilka i skiftande grad relaterar till 
bevis, minne och identitet är forskningspotentialen inom olika grenar av human-
vetenskaperna stor. 
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Studiens möjliga betydelse för arkivvetenskapen 
Uppsatsens titel är ”Med kroppen som spegel: tatueringen som dokument” och det 
underliggande syftet är att se dokumentet eller i det här fallet tatueringen som en 
ingång till flera olika aspekter som relaterar till individ, kultur och samhälle.  

Cook talar om arkiven som potentiella speglar av hela samhället med alla dess 
invånare, grupperingar och interaktioner.259 Detta perspektiv på arkivens möjlig-
heter förutsätter en inkludering av individuella vittnesmål eller berättelser. Detta 
är i enlighet med Ketelaars föreställning om individers möjlighet att revidera eller 
nyansera officiella narrativ och sanningar. Det finns hos dessa två teoretiker en 
önskan om att arkiven ska kunna representera samhället i dess större och mindre 
beståndsdelar för att kunna nå fram till något som verkligen utgör ett kollektivt 
minne eller identitet.  

Denna uppsats vill utgå från dokumentet och formulera föreställningen att ett 
enda dokument kan rymma många aspekter som speglar det samhälle och den 
kultur i vilket det har skapats medvetet eller omedvetet. Uppsatsen har sökt att 
visa att en tatuering som ett dokument rymmer flera olika ingångar som kan rela-
tera till minne, bevis och identitet såsom dessa begrepp figurerar i en arkivveten-
skaplig diskurs. Minne, bevis och identitet utgör inom denna diskurs de koncept 
som arkiv i sin konstruktion utgår från. Arkivet förmedlar och tillgänggligör våra 
historiska rötter som i sin tur utgör grundstenar för vår kollektiva identitet och 
vårt kollektiva minne (språk, seder, traditioner och intellektuella representationer).  

Det som enligt mig saknas inom arkivvetenskapen är en förståelse för indivi-
duella spår eller självdokumentation, de olika uttryck detta kan ta sig och vilken 
potentiell spegelbild av samhället individens röst utgör. Den enskilde individens 
upplevelser och perspektiv kan i mångt och mycket skilja sig från majoritetssam-
hällets officiella berättelse. Därför är den en viktig beståndsdel i ett kulturarv som 
kommer att forma vår framtid. 

Med det sagt är det inte alla individer som vill föreviga sin existens genom att 
ingå i ett kollektivt minne eller som vill förmedlas vidare i någon representation 
för eviga tider. De porträtterade individerna i denna uppsats har exempelvis inte 
gett sitt godkännande till att utgöra utgångspunkter för en upptsats inom arkiv-
vetenskap.  

Tatueringen förefaller som en utmanande företeelse i sin potentiella mångty-
dighet och i mitt tycke klara koppling till dokumentets funktion som skapare och 
bekräftare av identitet, minnestriggare och bevis. Den sitter dessutom på en kropp 
med intentionen att finnas kvar så länge dess bärare lever, likt ett dokument i ett 
arkiv. Detta perspektiv utgår från den kontext som denna uppsats har rört sig inom 
i vilken tatueringarna förmedlar information som relaterar till minne, bevis och 
                                                
259 Cook, T. (1997), ”What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Para-
digm Shift”, s. 30. 
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identitet. I andra sammanhang utanför denna kontext är dess status som dokument 
oklar om man bortser från Briets och Bucklands definition. Den kan fortfarande 
vara ett dokument men hur detta dokument fungerar måste undersökas från kon-
text till kontext.  

Det denna studie vill bidra med till en arkivvetenskaplig diskurs är ett nyanse-
rat perspektiv på dokument och i synnerhet dokument som förmedlas av indivi-
den. Detta perspektiv innebär möjligen en inkludering av flera olika former av 
dokument i Briets och Bucklands anda. Denna studie efterlyser en definition av 
begreppet dokument som tillåter arkivteorin att i första hand betrakta material 
utifrån den information eller kunskap som det förmedlar eller har potential att 
förmedla. Möjligen skulle våra arkiv därmed komma att inrymma all möjlig kun-
skap, livserfarenhet och otaliga narrativ. 
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Sammanfattning 

I denna masteruppsats inom ämnet arkivvetenskap föreslås tatueringar utgöra en 
individs dokument i en specifik kontext inom vilken ryska/sovjetiska fångar söker 
skapa sig positioner och status. Utifrån Suzanne Briets definition som fått en vida-
reutveckling av Michael Buckland ses dokumentet som representerande ett fysiskt 
eller intellektuellt fenomen och som informativt. Denna uppsats tar också teore-
tiskt avstamp i begreppen identitet, minne och bevis sådana de har använts inom 
en arkivvetenskaplig diskurs. Uppsatsens källmaterial utgörs av digitaliserade 
fotografier och teckningar ägda och förmedlade av ett företag specialiserat på gra-
fisk design och publicering med bas i London. Fotografierna visar 
ryska/sovjetiska fångar som bär tatueringar och teckningarna visar avbildningar 
av tatueringar förekommande i denna kontext. Uppsatsen kontextualiserar de 
ryska/sovjetiska fångarnas fängelsemiljö och deras tatueringskultur för att sedan 
tillämpa bildanalys på utvalda fotografier. Genom bildanalyserna som utgår från 
vad tatueringarna kan symbolisera eller förmedla vad gäller information skapas 
förutsättningar för att kunna benämna tatueringen som ett dokument vilket står i 
relation till bevis, minne och identitet. I en fängelsekontext används tatueringen 
som representerande bevis för fångens status inom en kriminell hierarki och för 
dennes utförda kriminella handlingar. Tatueringen representerar i denna kontext 
även individuella minnen och sammantanget bidrar tatueringen till att konstruera 
identiteter och befästa dem. Den framstår också i denna kontext som förmedlande 
aversion gentemot majoritetssamhället och dess dominanta maktutövning, den ger 
möjlighet åt de alienerade att uttrycka sina åsikter.  

Bildanalysernas empiri sätts i relation till tidigare studier utförda i fängelse-
miljö och en studie av individers intentioner bakom tatueringsval, allt i en ameri-
kansk kontext. Dessa studier förankrar uppsatsens syn på tatueringen som förmed-
lande identitet och information och detta trots geografiska, kulturella och sociala 
skillnader. Uppsatsen ger en sammanhängade översikt gällande övrig tidigare 
forskning om tatueringar som återfinns inom sociologi, antropologi, genusteori 
och historia. Denna masteruppsats betydelse för arkivvetenskapen återfinns i dess 
syn på tatueringen som ett potentiellt dokument och dess syn på det enskilda do-
kumentet som en spegelbild av interaktionen mellan individ, kultur och samhälle.  
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