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Abstract 

This is a study of the way power relationships change when women start to play candombe in 

Montevideo, Uruguay. Candombe is a type of music, which is traditionally played by men 

within the black minority in the country. This study has been done with an intersectional point 

of view, taking the social categories gender, class and ethnicity in account. The method used 

was participatory observation in a field study made in Montevideo between November 2008 

and February 2009. 

This study’s main conclusions are that the power relationships change with the participation 

of women in candombe in several important ways: The women legitimize an alternative way 

to be a woman when they take the men’s role as a drum player. Hegemonic relationships are 

made visible. The men’s privileged position within candombe is questioned. Hegemonic ideas 

of ethnicity and class are in some way challenged since candombe is a space where categories 

with low status may gain respect from society. However, there is a risk that “the social norm” 

outlines a framework for what is accepted and approved within candombe, and what is not. It 

is therefore crucial that the players in candombe define its meaning themselves.  
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1 Inledning 

I oktober 2008 reste jag till Uruguay för att bedriva mitt fältarbete. Jag intresserade mig för 

kulturuttrycket candombe, en musik som spelas i grupp på stora trummor, ofta på gatan. Det 

verkade så viktigt för flera generationers identitetsskapande, och jag ville förstå mer. Jag 

fascinerades av alla människor som kom ut på gatan med sina trummor som de värmde vid en 

eld de gjort med tidningspapper och kartonger vid trottoarkanten. Mitt i ett bostadsområde 

blev gatan plötsligt blockerad för en stund och fylldes av människor och musik istället för 

bussar och bilar. Jag pratade med de som var där och med vänner och bekanta och frågade om 

vad som hände. Jag har växt upp med candomben som en del av vardagen, men det var först 

nu som jag insåg hur mycket jag inte visste om företeelsens historia, struktur, form och syfte. 

Sakta fick jag inblick i en bit kulturhistoria. I sökandet efter candombens sociala betydelse 

och dess historia stötte jag ihop med de slavhandelns historia i Montevideo och den svarta 

minoritetens historia. Candombe är ett trumspelande som till en början endast spelades av den 

svarta minoriteten i Uruguay, människor vars förfäder tvingats dit under slavhandelns tid. 

Traditionellt spelades candombe endast av män. Trumspelandet är traditionellt associerat med 

något krigiskt, kraftfullt och manligt. Om kvinnor deltar är det oftast som dansare. Därför blev 

det särskilt intressant att upptäcka att en grupp kvinnor startat en separatistisk grupp, en 

trumgrupp där bara kvinnor får spela på trummorna. 

1.1 Problemdiskussion  

Det finns en avgörande betydelse i att uppmärksamma kvinnors och flickors erfarenheter och 

teoretisera dem, för att kunna formulera en utvecklingspolitik som inkluderar dem. Denna 

studie är inspirerad av forskaren Chandra Talpade Mohantys efterlysning av fler lokalt 

förankrade analyser befriade från koloniala arv och eurocentrism, som kan diversifiera bilden 

av ”den andra kvinnan”1 inom vetenskapen och koppla samman denna kunskap till större 

ekonomiska och politiska strukturer. Min förhoppning är att kunna bidra med en sådan lokal 

analys av den så kallade ”andra kvinnans” livssituation. Det generella syftet är att teoretisera 

en kamp som hamnat utanför den feministiska och politiska agendan; en kamp som ofta 

definierats som personlig, opolitisk och förtryckt. Rasistiska strukturer har länge misslyckats 
                                                      
1 Begrepp som bl.a.  används inom intersektionalismen och postkolonialismen, se teoridelen för närmare 
förklaring. 
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med att inkludera de ”icke västerländskas” politiska agenda; och feminismen har också 

historiskt sett misslyckats med att inkludera ”den andra kvinnans” feministiska kamp. Detta är 

ett försök att inkludera ”icke-västerländska” och ”icke-manliga” gruppers och individers 

agerande vilket kan anses vara av stor betydelse för utvecklingsfrågan. 2 

I denna lokala analys studeras maktrelationernas förändringar när en grupp kvinnor i Uruguay 

bryter mot traditionella könsnormer och gränser mellan klass och etnicitet genom att ägna sig 

åt en kulturproduktion som länge varit förbehållet en viss grupp män. Musiken candombe och 

är ett kulturellt uttryck som är fyllt av traditioner och historiskt skapade innebörder. En 

närmare titt kommer göras på hur kvinnornas agerande har påverkat maktrelationerna 

omkring dem, utifrån ett intersektionellt perspektiv. Förhoppningen är att det ska fungera som 

ett exempel på en av de lokala analyserna som hamnat utanför den traditionella 

eurocentrerade debatten. Analysen grundas i kritiska utgångspunkter såsom 

postkolonialismen, intersektionalismen och feminismen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Kvinnor runt om i världen lever under mycket olika förhållanden. För att lära oss mer om 

kvinnors villkor på andra platser än i västvärlden krävs lokalt förankrade analyser. Lokala 

analyser av kvinnors liv utan eurocentriska eller koloniserande teorier och med öppenhet för 

olika strategier, olika former av aktörskap, olika villkor och metoder. Det är det generella 

syftet med denna uppsats. Det specifika syftet är att undersöka hur maktrelationer, som 

Foucault förstår dem, kan förändras och motsättas för och emellan kvinnor som spelar 

candombe, och undersöka hur hegemoniska föreställningar om kön, klass och etnicitet 

eventuellt finner sig kritiserade.  Kvinnors strategier för förändring genom att delta i ett 

mansdominerat kulturuttryck och vilka konsekvenser det får är relevanta för denna studie. 

Resultatet kommer att tolkas utifrån ett intersektionellt perspektiv, som bidrar med kunskap 

om maktrelationer av sociala, etniska, könsmässiga och ekonomiska karaktär vilka ofta 

existerar samtidigt och överlappar varandra. Intentionen är att tillföra en intersektionell 

förståelse av maktrelationerna i dessa kvinnogruppers situation och inte att komma fram till 

några definitiva sanningar om maktrelationer eller om kvinnors aktörskap.  

                                                      
2 Mohanty; 2003, s. 249 - 251 
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Till min hjälp har jag formulerat följande frågor: Hur förändras maktrelationer i och med 

kvinnornas medverkan i candombespelandet i Montevideo, Uruguay? Vilka hegemoniska 

föreställningar om klass, kön och etnicitet utmanas och/eller destabiliseras utifrån en 

intersektionell läsning av situationen?  

Männen har varit huvudaktörerna i den forskningen som gjorts om candombe, där kvinnorna 

och deras roll knappt uppmärksammas. Deras situation, roll och betydelse inom candombens 

olika uttryck har inte analyserats på en djupare nivå. I denna kontext, är ett utav målen som 

denna uppsats har att belysa den sidan av candomben som legat i mörker: att studera och 

skapa kunskap om kvinnornas roll och inverkan. Detta är av relevans då candombe är en av 

Uruguays största populärkulturuttryck, och av stor betydelse för identitetsskapandet både hos 

den afrouruguayanska minoriteten och för det uruguayanska samhället i helhet. 3 

1.3 Bakgrund: Candombe i Uruguay 

Candomben växte fram i Uruguay genom de grupper av människor som härstammade från 

olika afrikanska regioner, men som tvångsförflyttats till Uruguay under slavhandelns tid. 

Länge var candomben en musik som endast spelades av den svarta minoriteten i Uruguay, och 

som endast spelades av män. Musiken hade mycket låg status och de som spelade det 

associerades med kriminalitet eller våld.4 Idag har dock candomben populariserats. 

Acceptansen har ökat och på senare år kan man säga att kulturvärdet i detta musikaliska 

uttryck har fått erkännande och tagits upp av populärkulturen. Idag spelar även människor 

från medelklassen candombe, och både svarta och vita är med. Kvinnorna har i vissa grupper 

fått delaktighet, men majoriteten av spelarna är fortfarande män.  

1807 nämns ordet candombe för första gången i officiella dokument i Uruguay. Då 

associerades ordet främst till en dans, den dansen som ”slavarna” 5 dansade när de träffades, 

ackompanjerade av olika instrument, däribland trummor och handklappningar.6  Dansens 

sociala betydelse har inte urskilts genom de få, relativt korta och ofta mycket fördomsfulla 
                                                      
3 Scuro Somma, Lucía et.al., 2008, s.158, s.166 
4 Se Bilaga 9.3 
5 Begreppet ”slavar” skrivs inom citationstecken för att ta avstånd från de associationer som kan göras när vi 
talar om slavar och ägare som om de vore givna tillstånd. Syftet ät att synliggöra att begreppet ”slav” bara än ett 
tillstånd som en människa kan vara i, men inte som är lika med en människa. Att tala om slaven rätt och slätt ger 
en bild av att personen i fråga är en slav, och inte en person, en individ, en människa, som hamnat i denna 
specifika situation av tvångsarbete och fångenskap. Genom att sätta dit citat-tecken vill jag visa att ”slav” och 
”ägare” är namn som vi hittat på till olika makttillstånd, men som inte är konstanta eller givna. 
6 Gularte Rivas, 2004, s.31 
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nedskrivna skildringar från den tiden, där dansen beskrivs som ”vild” och ”djurisk”. 

Troligtvis spelade den en viktig roll för att skapa samhörighet, gemenskap, och stöd mellan 

människor som upplevt det stora traumat att kidnappas och förslavas. Kanske var dansen även 

en typ av bön, ett religiöst utryck av en religion de inte tilläts utöva längre. Troligtvis var 

dessa tillfällen även en chans till kunskapsutbyte, till planering av rymningar och andra typer 

av strategier för motstånd. Det finns t.ex. registrerat att en av dessa dans- och trumgrupper 

(kallad Sala de Nacion Florida) genomförde en beväpnad revolt mot överheten 1825.7 Många 

författare menar att candomben var en viktig mötespunkt för de förslavade människorna. Ett 

tillfälle att utrycka sig genom musik, att ta sig ut på gatorna och synas och höras. ”Slavarna” 

levde under ett starkt förtryck, med ständiga begränsningar på sina liv, och candomben kunde 

bli ett utrymme för att uttrycka sig relativt fritt inom dess ramar. 8  

En kvinnlig trumgrupp finns registrerad i en tidning från 1883. De kallade sig ”Pobres Negras 

lavanderas”9 (som betyder ungefär ”Fattiga Svarta Klädtvätterskor”). En av deras låttexter 

finns bevarad och där de sjunger om att dansa, sjunga och spela candombe. Detta bevisar att 

åtminstone en kvinnlig trumgrupp fanns under den tiden, och kanske fanns det flera. Kvinnor 

var definitivt närvarande och aktiva i candombens historia, även om lite finns bevarat om 

deras delaktighet och roll. Det är främst genom tidningsartiklar som efterforskare fått fram 

information om candombens sociala roll i dess begynnelse. Artiklarna beskriver exempelvis 

att både gamla och unga samlades och spelade, och att kvinnor var delaktiga. Det framgår inte 

av de få artiklarna som bevarats, (och av det som dagens forskare hämtat fram, tyckt varit 

intressant, och reproducerat, vilket självklart har påverkats av deras ideologi och val av 

information) om kvinnornas roll var att spela instrument under den tiden eller om de hade 

andra uppgifter.10 

Fyra decennier tog det för frigörelseprocessen av ”slavarna” att fullbordas. Mellan 1853 och 

1862 nådde processen slutskedet, men detta avslutade inte diskrimineringen av de svarta (nu 

uruguayanska) medborgarna.11 Frigivningen ledde inte till radikala förändringar i 

levnadsvillkoren för den svarta befolkningen. Många gick från att vara tvångsarbetare till att 

vara arbetslösa, och fortfarande tillhörde de det lägsta samhällskiktet. Generellt har siffrorna 

                                                      
7 Montaño, 2001, s.63 
8 Romero, 2006, s.46-48, Montaño, 2001, s. 119-120, Antón, 1993, s. 43-49,  
9 Citerad i Antón, 1993, s. 52 från tidningen ”el Argos” från 1883.  
10 Antón, 1993, s. 47-50, Gularte Rivas, 2004, s.35 
11 Scuro Somma, Lucía et.al., 2008, s.14 
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visat att den afrouruguayanska befolkningen idag fortfarande har sämre levnadsvillkor än den 

vita befolkningen, vilka enligt folkräkningen från 2007 utgör ca. 10,5 procent av Uruguays 

medborgare. 12 

1.4 Geografiska avgränsningar 

Studien begränsar sig till kvinnor som spelar candombe i Montevideo, Uruguay. Candomben 

kommer från Rio de la Plata-regionen, och den formen som idag kallas candombe växte fram 

och är störst i Uruguay, vilket gör att valet faller på det landet. Inom Uruguay har 

begränsningen gjorts till Montevideo för att det är staden där jag hade kontakter och lättare 

kunde genomföra en studie, och för att den separatistiska kvinnogruppen som är relevant 

spelar just där. Andra bidragande orsaker är att Montevideo är Uruguays största stad och en 

mångfald av candombegrupper är koncentrerade till det området, liksom organisationerna som 

arbetar med afrouruguayanska kvinnor. Candombens hjärta, historiskt sett, är i ett av 

områdena i Montevideo, kallad Barrio Sur.  

1.5 Avgränsning av forskningsområdet 

För att tydliggöra avgränsningen av forskningsområde bör nämnas att studien inte ska 

undersöka varför den västerländska forskningen ofta misslyckas med att uppmärksamma 

annorlunda sätt att organisera sig och motsätta sig hegemonin än det som västvärlden är van 

vid. Postkolonialismen har bidragit till att förstå detta på ett tillfredställande sätt. Enligt teorin 

”ser” vi inte ”de andras” motståndsstrategier för att vi lever inom en eurocentrisk hegemoni, 

och har svårt att tolka andra strategier än våra egna. Vi, som norm, har en tendens att 

universalisera våra egna erfarenheter och verkligheter. 13 Avgränsningen har gjorts till de 

konstruerade kategorierna kön, klass och etnicitet, med störst fokus på maktrelationer mellan 

kön. Avgränsningen till kvinnor och deras situation grundas på att det finns ett behov av att 

uppmärksamma kvinnors situation i utvecklingsfrågan, då kvinnor fortfarande är en utsatt 

grupp.14 Maktrelationer emellan klasser och etniciteter är även viktiga att studera, men en 

fördjupning i alla tre kategorier var inte möjlig på grund av denna studies begränsning i tid 

och storlek. Det är även därför som studien inte berör andra maktrelationer emellan andra 

kategorier, såsom sexualitet eller funktionsduglighet.   

                                                      
12 Se bilaga 2.1. Scuro Somma, et.al., 2008, s.127, 150-151, 163 
13 Eriksson et al. 2005. s. 14-16 
14 Se exempelvis Mohanty, 2003, s.261 
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1.6 Kritisk granskning av min forskningsposition  

Medvetenhet om den dualistiska bilden som skapas i språket vid benämningen av västvärlden, 

och det ”icke-västerländska” (som är en mycket bred, generell och missvisande benämning på 

en mängd olika samhällen och majoriteten av jordens befolkning) finns närvarande i studien.  

Kunskapen som produceras inom västvärlden präglas av vårt eget synsätt, vilket också 

påverkar mitt sätt att se på omvärlden då jag är skolad i det västerländska samhället. Detta 

skapar svårigheter och begränsningar på analysen, som emellertid söks undvikas med hjälp av 

de postkoloniala och feministiska redskapen i uppsatsens teoretiska och metodologiska 

ramverk. Med ett kritiskt perspektiv vill studien förstå men också kritisera de 

samhällsmekanismer som förtrycker. Även om det skrivs om konstruerade kategorier riskerar 

studien att återskapa deras tillskrivna egenskaper och maktskillnaderna mellan dem, samt ge 

en bild av dem som statiska och fixerade, vilket inte alls är syftet. För att undvika detta i den 

utsträckning det går vill jag här belysa att min syn på dessa kategorier är att de inte har någon 

essentiell innebörd, utan är skapade i ett socialt sammanhang, bundna till ett samhälle och en 

tid där de tolkas på ett visst sätt, men där de förändras i ett annat (socialt) rum och i en annan 

tid, och där de egentligen inte behöver finnas om vi väljer att tolka omvärlden på ett annat sätt 

än genom skillnader mellan människor och kategorier.  

1.7 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring candombe och dess sociala roll har gjorts av bl.a. Gustavo Goldman 

(2003), Luis Ferreira (2002, 2003) och Gularte Rivas (2004). Ingen av dem har emellertid 

fokuserat på kvinnor eller på maktrelationer. Mestadels har forskningen handlat om 

candombens musikaliska historia samt dess kulturella betydelse. Manuela Rodriguez skrev en 

studie i Antropologi 2007 vid universitetet i Rosario, Argentina, vars huvudämne var de 

kvinnliga dansarna inom candomben, och hur den kvinnliga kroppen gestaltas och legitimeras 

där. Hennes analys hade varken en feministisk teorigrund eller en postkolonial syn. Hennes 

forskning har dock varit av relevans under vissa delar av denna studie vilket i så fall hänvisas. 

Milita Alfaro (1998)  är en av få som studerat kvinnors roll i karnevalen under Uruguays 

historia. Tack vare henne finns det lite mer information om kvinnor inom karnevalen, där 

candombe blev en viktig ingrediens i slutet av 1800-talet. Generellt finns det emellertid 

mycket lite skrivet om kvinnor inom candomben på vetenskaplig nivå.  
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2 Teori 

2.1 Litteraturgenomgång och referensram 

Inom intersektionalitetsforskningen i Sverige är Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och 

Irene Molina några av de främsta, vilka har använts i denna teoretiska ram. Mulinaris, de los 

Reyes och Molinas publikationer om intersektionalitet har varit en utgångspunkt för de flesta 

svenska intersektionalitetsforskare. Eftersom en intersektionell syn använder sig av teoretiska 

redskap från både postkolonialismen och feminismen, har även postkoloniala och feministiska 

författare använts i referensramen, som exempelvis Frans Fanon (postkolonial teori) och 

Yvonne Hirdman (feministisk teori). Chandra Talpade Mohanty är en viktig författare inom 

postkolonial feminism. Hennes forskning fokuserar på transnationell feministisk teori, 

kulturstudier och antirasism. Hennes tes handlar om att feminismen, liksom andra 

vetenskaper, har skapat en bild av ”den andra kvinnan” som en homogen grupp, med 

tillskrivna egenskaper som differentierar dem från den västerländska feministiska kvinnan. 

Mohantys böcker som till exempel ”Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad 

solidaritet” (2003) är intressanta inlägg i den feministiska debatten, och har varit viktiga 

källor för denna studie.  

2.2 Teoridiskussion  

Det finns flera möjliga teorier som hade kunnat användas till denna studie såsom feministiska 

teorier eller utvecklingsteorier. Att arbeta med intersektionalitetperspektivet valdes dock dels 

för att det har avgörande teoretiska redskap för att förstå maktrelationer och dels för att teorin 

bidrar med en mångdisciplinär syn. Teorin ser inte bara åt kön, eller bara åt ekonomiska 

skillnader, utan har en flerfacetterad syn som inblandar olika kategorier och får in fler 

perspektiv, vilket kan vara avgörande i utvecklingsdebatten. Världen kan inte bara delas in i 

enkla dualismer, så ju fler perspektiv vi har i åtanke när vi analyserar sociala processer, och ju 

mindre eurocentriska vi är i vår analys, desto mer inkluderande kan våra tolkningar bli. 

Intersektionalismens redskap är även effektiva analysstrategier när det gäller att synliggöra 

makt i skenbart köns- och rasneutrala situationer. Det synliggör de maktrelationer som 

begränsar eller möjliggör de situationer som studien intresserar sig för. För att närmare gå in 

på makt och maktrelationer i min analys har studien även använt sig av redskapen i Foucaults 
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synsätt på maktrelationer, eftersom hans syn på maktens föränderlighet och inneboende 

konflikter varit av relevans för denna analys. 15 

2.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitetperspektivet menar att könsförtrycket inte är ett isolerat förtryck, utan ofta 

går hand i hand med socioekonomiska ojämlikheter och rasförtryck. Teorin för en antirasistisk 

kritik riktad mot förställningen av kvinnlighet som en rashomogen grupp. Traditionellt har det 

funnits en avsaknad av ett genusperspektiv inom etnicitetsforskningen liksom det har funnits 

en etnisk blindhet inom den traditionella genusforskningen. 16 Redan inom den så kallade 

”tredje vågen feminismen” på 1980-talet riktade man skarp kritik till den feministiska 

diskursen för att den ansågs gälla enbart för västerländska kvinnor och bidra till den 

västerländska hegemonin. Den postkoloniala feminismen har synliggjort hur kvinnor i 

regioner utanför Europa konstrueras som annorlunda och placeras utanför den feministiska 

debatten.17 

Intersektionalitetperspektivet intresserar sig för hur rasismen är inbäddad i sociala relationer, 

och hur det skapar en neutralisering av maktstrukturer, även inom könsstrukturer.18 

Utforskandet av maktrelationer som naturaliserar hierarkier och ojämlikheter och som 

möjliggör ett visst maktutövande är avgörande. Även föreställningen om att utvecklingen och 

tiden är linjära enheter med olika utvecklingsgrad problematiseras.19 Denna kritik har 

synliggjort att det finns en föreställning om att västerländska kvinnor har kommit ”längre” i 

den feministiska utvecklingen. Detta kan liknas vid moderniseringsteorins 

”utvecklingstrappa” vilken placerar olika länder i olika grader av utveckling som på en linjär 

tidsaxel. Asiatiska, afrikanska, latinamerikanska och arabiska kvinnor anses då inte ha 

kommit lika ”långt” i sina feministiska strategier. Men dessa och andra kvinnor utrycker sig 

kritiskt till detta synsätt, och de uttrycker sin kritik både utanför väst och inom den, i och med 

migrationen och globaliseringens möjlighet till nätverkande och utbyte. 20 Studier visar till 

exempel att bland olika invandrade grupper har kvinnorna en framträdande roll när det gäller 

försörjning, nätverksbildande, familjestrategier och förhandlingar med institutioner. Dessa 

                                                      
15 En närmare granskning av hur Foucaults maktanalys är relevant för denna studie finns i kapitlet Maktanalys. 
16 de los Reyes, et al. 2002, s. 16 
17 de los Reyes, et al. 2005, s. 9, 67. Mohanty; 2003, s. 256 
18 de los Reyes och Mulinari, 2005, s. 27 
19 de los Reyes et al. 2007, s.14-20, de los Reyes och Mulinari, 2005, s. 18-20, 24-25 
20 de los Reyes, et al. 2002, s. 17-21 
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ansträngningar tolkas dock sällan som utryck för feminism, kvinnokamp eller organiserade 

kvinnorörelser utan som traditionella och personliga. 21 

Etnocentrism, diskriminerande strukturer och utestängningsmekanismer i samhället har 

bidragit till att skapa och reproducera kunskap om ”den andra kvinnan”. Hennes förmåga att 

handla som subjekt fråntas henne inom en sådan världsbild. Att ge en bild av människor i en 

viss maktposition som förtryckta eller maktlösa berövar dem möjligheten att formulera sina 

egna krav och vara aktörer. Marginaliserade grupper har under historiens gång saknat rösträtt, 

och deras villkor har tolkats av överordnade.22 Deras röster ofta tillintetgörs och 

ogiltigförklaras genom att stämpla dem som personliga och inte ideologiska. De kritiska 

synpunkterna hos en grupp som inte tillhör normen ses ofta som utryck för en personlig ilska, 

och inte som kritiska ideologier.23 Enligt Mohanty finns det inga enkla generaliseringar av 

kvinnor i utvecklingsländer. Hon menar att noggranna politiskt välfokuserade analyser av 

lokala förhållanden är en bättre väg för att skildra variationen och för att inte förstärka 

dikotomier som till exempel man/kvinna eller västerländsk/österländsk.24 

Intersektionalitetperspektivet vill genom nya analysmetoder frigöra sig från kolonialism, 

rasism och eurocentrism genom att fokusera på maktrelationernas natur och orsak. Detta är ett 

kritiskt perspektiv som formas i dialog med andra kritiska perspektiv inom vetenskapen, 

såsom poststrukturalismen och neomarxismen. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om 

hur makt och ojämlikhet är kopplat till uppfattningen om vithet, manlig könstillhörighet, 

heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. och hur dessa kategorier är sammanvävda och 

återskapar diskursiva gränser som gör skillnad mellan vi och dem. 25  

Kön, etnicitet och klass är konstruktioner som i sig inte har någon innebörd. De är 

föränderliga och situationsbundna och komplexa. De utformas för att särskilja grupper och 

skapa skillnader mellan människor. Intersektionalitetperspektivet tar avstånd från en statisk 

förståelse dessa skillnader och ifrågasätter gränserna mellan kategorierna. Perspektivet 

intresserar sig istället för hur dessa kategorier samspelar, görs i och genom varandra och 

skapar en specifik social situation. 26 Kategorierna eller skillnaderna ses som föränderliga 

över rum och tid, då deras betydelse är bundet till hur de tolkas i en specifik social kontext 
                                                      
21 de los Reyes, et al. 2002, s.52 
22 de los Reyes, et al. 2007, s. 20 
23 Minh-ha, 2005, s. 226 f.f. 
24 Mohanty, 2005, s. 207  
25 de los Reyes, et al. 2007, s. 102 
26 Ibid. 2007, s. 14 
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och en specifik tid. 27 För att kunna förstå ”verkligheten” finns det ett behov enligt 

intersektionalitetperspektivet att kombinera kön med etnicitet, och även andra kategorier som 

klass och sexuell läggning, för att bättre förstå maktstrukturer. 28 Frågan är inte bara vilken 

mening de olika kategorierna får i specifika maktsammanhang, utan också hur dessa skapas 

och i vilket syfte. Därför är det intressant för intersektionalitetperspektivet att se varför vissa 

maktrelationer vidmakthålls och vilka som vinner på att de inte hotas. 29 

2.4 Maktanalys  

I boken Med västerländska ögon (1984) studerade Chandra Talpade Mohanty den 

västerländska feminismens diskursiva makt. Hon menar att eurocentriska metodologier 

universaliseras, dvs. görs gällande för alla kvinnor, men som tjänar de västerländska 

teoretikernas egenintresse. Eftersom studien intresserar sig för detta och för kvinnors 

motståndsaktioner, deras sätt att försöka ändra sin situation, och i slutändan maktordningen 

som de befinner sig i behövs en reflektion kring makt: Hur makt kan förstås och hur den 

fungerar. Relevant för analysen är Foucaults idéer om makt. När vi hör ordet makt tänker 

många av oss på ”makthavare” som till exempel politiker. De har makten att stifta lagar som 

vi alla måste rätta oss efter. Det är makt som har möjligheten att förbjuda, förkasta, utesluta, 

skapa frånvaro, fördölja, osynliggöra och maskera. Denna negativa relation stakar ut gränser. 

Detta kan vi tydligt se i till exempel grupper som utesluter andra, vilket kan vara i en 

högstadieklass, liksom mellan olika etniska grupper eller mellan kön. Och alla dessa sätt att 

underordna, underkuva, skulle till sist bara ha lydnaden som enda resultat.30  

Foucault delar inte denna syn på makten, utan menar att det finns strategiska, positiva, 

skapande egenskaper inom maktrelationer som inte uppmärksammas. När Foucault tar fram 

redskap till en maktanalys definierar han inte makten som en binär relation mellan 

makthavare och underkuvade, där saker och ting antingen är lagliga eller olagliga, tillåtna 

eller förbjudna.31 Med makt menar han en mängd olika styrkeförhållanden som genom kamp 

och ständiga konfrontationer omvandlas, blir omkullkastade eller förstärkta. Dessa 

styrkeförhållanden kan stärka varandra, så att de bildar ett system, eller i andra fall, rubbas 

                                                      
27 de los Reyes, et al. 2002, s. 25 
28 de los Reyes, et al. 2007, s. 13-22 
29 de los Reyes, et al. 2002, s. 7-16 
30 Foucault, 2002, s. 96, Hörnqvist, 1996 , s. 15 ff. 
31 Foucault, 2002, s. 98 -101, Hörnqvist, 1996 , s. 15 ff. 
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och upplöses. För att förstå hur makten fungerar ska man enligt Foucault inte titta på redan 

existerande formella maktapparater, som om makten skulle utövas därifrån i nedstigande led; 

utan i de många relationerna mellan olika aktörer som karakteriseras av motsättningar och 

omvandling.32 I det här fallet är de aktörerna som karakteriseras av motsättning och 

omvandlig kvinnor, kvinnor som vill spela candombe, något som varit förbehållet män. Men 

enligt Foucault är makt inte något som kan fråntas någon, eller som någon annan kan 

förvägras, något som man antingen har eller inte har. Makt är många komplicerade relationer 

där man är olika stark, men där allt ständigt förändras.33  Trots att makten har så många, 

subtila, och komplexa sätt att utövas, tenderar vi att bara se dess ovan nämnda förbjudande 

egenskaper. Orsaken till detta menar Foucault är att maktens överlevnad endast kan garanteras 

om den döljer en betydande del av sig själv. Dess framgång står i proportion till vad den 

lyckas dölja av sitt funktionssätt. Maktmetoderna arbetar inte bara med lag utan med 

normalisering vilken tillämpas på nivåer och i former som är många fler och mer komplexa än 

vad vi ibland är medvetna om.34 Det finns också en censurens dimension inom Foucaults sätt 

att se på makt som är relevant för min analys. Denna typ av censur har enligt Foucault tre 

olika former: att säga att något inte är tillåtet, att hindra något från att sägas och att förneka att 

något/någon existerar. Detta syntes tydligt i min dokumentanalys av candombens historia, där 

kvinnorna lyste med sin frånvaro. Genom att osynliggöras förnekas deras existens och därför 

också strukturen som missgynnar dem. 35 

2.5 Teorikritik  

Som Lena Martinsson (2007) påpekar behöver fler kategorier vävas in i en intersektionell 

analys. Till exempel är konsumtion, produktion och nation också viktiga i identitetsskapandet 

och formandet av varje individs villkor. 36 Tiina Rosenberg (2007) har även påpekat att det 

finns olika status inom de olika kategorierna som analyseras, där t.ex. heteronormativiteten 

förblir mindre uppmärksammad än andra maktrelationer. 37  

                                                      
32 Hörnqvist, 1996 , s. 15 ff.  
33 Hörnqvist, 1996 , s. 15 ff. 
34 Foucault, 2002, s. 98 -101 
35 Ibid, 2002, s. 94 - 96 
36 Martinsson, 2007, s.68 
37 Rosenberg, 2007, s. 81 ff 
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3 Metod 

3.1 Genomförande 

Jag reste till Uruguay i oktober 2008, och började fältarbetet i november samma år fram till 

februari 2009.  Mitt arbete gick till en början ut på att jag tog mig till de områdena där olika 

trumgrupper spelade och var med när de övade, pratade med folk och lyssnade. Totalt deltog 

jag i ca 20 olika candombespelningar varav 9 var med gruppen den kvinnliga gruppen La 

Melaza. Medan de spelade observerade jag hur de agerade och hur spelarna och de 

utomstående interagerade. Under för- och efterarbetet till gatuspelningen, samt i pauserna 

under spelningarna pratade jag med både spelare, dansare, och åskådare. Spelningarna som 

jag deltog i var både informella gatuspelningar och några organiserade kulturella 

tillställningar. Parallellt med fältarbetet läste jag på om candombens, afrouruguayaners och 

kvinnors ställning i det uruguayanska samhället genom historien och idag. Jag kompletterade 

dagens bild med att kontakta institutioner och organisationer som arbetar med kvinnor och 

speciellt kvinnor med afrikanskt arv i dagens Uruguay. Fältanteckningar skrevs i anslutning 

till varje upplevelse av fältet, vilket gjordes så snabbt som möjligt så att minnet inte skulle 

försvagas av tiden. Om anteckningar behövdes göras i fältet användes till exempel noteringar 

i mobilen, då anteckningsblock bland spelarna valdes bort. Jag har funderat på att min roll 

som iakttagare kunde förändra situationen på olika sätt, bl.a. genom att människorna kunde bli 

självmedvetna när någon studerar dem. Det är relevant att forskaren lyckas komma inom 

gruppen på ett sätt så att samspelet blir bekvämt, och delta på ett sätt så att människorna som 

studeras blir tillräckligt bekväma så att de kan agera som de brukar.38 Därför valdes 

exempelvis anteckningsblocket bort i själva ”fältet”. Ibland drog jag även undan mig från 

fältet och avsatte tid åt reflektion och läsning kring ämnet på t.ex. universitetsbiblioteket.  

Första veckan som jag började fältarbetet deltog jag i en liten candombegrupp där en vän 

kände en kvinnlig spelare som var deltagare. Detta blev min första kontakt in i 

”candombevärlden”. Denna kvinna spelade i denna lilla grupp, som förutom henne bestod av 

män. Efter att de spelat genom torget presenterades jag för henne och hon berättade att hon 

också spelar i gruppen som endast består av kvinnor (la Melaza). Jag hade inte sett den och vi 

bestämde att jag skulle komma och se dem spela nästa helg. Senare följde vi med denna 

                                                      
38 Fangen, 2005, s. 30-31 
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kvinna hem till henne och pratade en stund och det visade sig att hon hade spelat länge i 

candombegrupper, så hon hade mycket erfarenhet i den miljön. Andra veckan deltog jag La 

Melazas övningar och det var så mycket ny kunskap att ta in att jag valde att vara observatör, 

utan att delta så mycket mer än genom att hälsa. Denna vecka deltog jag också i andra 

candombegruppers övningar för att se hur de skilde sig från La Melaza, och sätta dem i ett 

sammanhang. Tredje veckan påbörjade jag läsningen kring candombe, och dess historia. Jag i 

La Melazas övningar igen, och nu pratade jag med två av de ledande kvinnorna i gruppen, och 

berättade för dem om min studie. Jag välkomnades i gruppen, och fick lite ny information av 

dem. Medan de spelade pratade jag även med människor som kom för att titta på. Den fjärde 

veckan läste jag mer information om candombe och besökte Montevideos kommunala 

regering där jag kontaktade en avdelning som arbetar med candombe. Jag fick mer 

information och tips på böcker, samt inträde till en pressrelease av en bok om den svarta 

minoriteten i Uruguay, som jag deltog i senare samma vecka på Karnevalmuséet, (2008-12-

05) där två forskare i frågan; Milita Alfaro och José Cozzo, föreläste. På söndagen denna 

vecka hölls en candombedag till minne av ett område (ungefär som ett ghetto) där många 

afrouruguayaner bodde och som hade rivits av militären, och vars invånare tvångsförflyttats 

eller lämnats utan bostad. Ett 30-tal olika candombegrupper spelade, och jag hade möjligheten 

att närvara och se alla dessa grupper.  

Den femte veckan kontaktade jag Nestor Silva som är en av två ansvariga för Montevideo 

Stads tematiska enhet för afrouruguayaners rättigheter (”Unidad tematica municipal por los 

Derechos de los Afrodescendientes”), och han visade mig de statistiska rapporterna som 

används i denna studie. Jag kontaktade även Sonia Romero, direktören för Antropologiska 

institutet och hon visade mig till en del av den litteraturen som används i denna studie. Den 

sjätte veckan deltog jag i det historiska Sankt Baltzar firandet, där ett 20-tal candombegrupper 

deltog, liksom La Melaza. Den åttonde veckan deltog jag i fler av la Melazas spelningar och 

intervjuade en av spelarna under ca 1 timme (2009-02-18). Den nionde veckan var tiden för 

Karneval, då La Melaza spelade i invigningen tillsammans med andra grupper. På tisdagen 

den tionde veckan deltog jag i La Melazas repetitioner inför deras stora karnevaluppträdande, 

och passade på att prata med många av deltagarna. Då pratade jag även med några av 

dansarna i La Melaza, och etablerade nya kontakter. På torsdagen uppträdde de i Karnevalen 

och möttes av stående ovationer. På fredagen deltog jag också i karnevalen trots att La Melaza 

redan medverkat, men jag passade på att se fler candombegrupper. Under den elfte veckan 



17 

 

läste jag vidare kring karnevalen och dess historia och under den tolfte veckan kontaktade jag 

Sekretariatet för afrouruguayanska kvinnor (Secretaria de la Mujer Afrodescendiente), inom 

det nyinrättade ministeriet för social utveckling (Ministerio de Desarrollo Social) i 

Montevideo. Där intervjuade jag föreståndaren Beatriz Ramirez om hennes arbete kring 

afrouruguayanska kvinnor (2009-02-17).  

3.2 Metoddiskussion 

Arbetet som bedrivits bland candombespelarna är ett fältarbete. Fältarbete gör det möjligt för 

den som studerar att få kunskap genom förstahandserfarenheter. Att befinna sig i det 

sammanhang där de händelser och relationer som ska studeras utspelar sig ger också bättre 

möjligheter att tolka och förstå innebörden av dem. Den huvudsakliga metoden som använts 

är deltagande observation. Andra möjliga metoder hade till exempel varit intervjumetodik 

eller en litteraturstudie. Inom deltagande observation finns dock flera relevanta redskap: man 

har möjligheten att närvara mitt ibland det studerade, ställa frågor, uppleva saker, och få 

kunskap genom egna erfarenheter. Detta kan göra forskaren mer känslig för data som är 

mindre uppenbart och som troligtvis inte hade noterats i t.ex. den mer artificiella situationen 

av intervju. Genom deltagande observation kan man iaktta och få data om temat i sig utan att 

personen behöver verbalisera det. Genom intervjuer kan man få veta människors egna 

uppfattningar om händelser. Detta kan vara viktig information, men deltagande observation 

gör att man kan få kunskap om mer än deltagarnas selektiva tolkning. Två viktiga 

ingredienser är dock reflektion och självrannsakan. Att reflektera över forskarens roll är 

grundläggande. När forskaren studerar är hon/han också selektiv och det är avgörande att 

reflektera över hur hon/han valt.39 Intervjuer kan dock vara bra komplement till deltagande 

observation. I denna studie kompletteras huvudmetoden deltagande observation med två 

kompletterande metoder: intervjuer och dokumentanalys. Att observera gör det även enklare 

att ställa bra frågor i en eventuell kompletterande intervju: man ser vad som är relevant, och 

man hör vad människor talar om när de själva bestämmer samtalet. 40  Jag hörde i denna studie 

med candombespelarna vad de pratade om under spelpauserna, som även var sociala stunder. 

Dessa samtal gav mig flera viktiga data.  

 

                                                      
39 Fangen, 2005, s. 23, 32-33 
40 Ibid, 2005, s. 33 
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3.3 Deltagande observation  

Deltagande observation är en kvalitativ metod som traditionellt används av antropologer, men 

som även många sociologer föredrar, då det är en öppnare mer ostrukturerad metod än andra 

traditionellt sociologiska metoder. Deltagande observation är en av de mest centrala 

metoderna inom samhällsforskning.41 När man bedriver deltagande observation involverar 

man sig även med de man studerar, samtidigt som man iakttar dem. Som deltagande 

observatör är man inte passiv observatör, och inte heller en del utav det man studerar. Man 

engagerar sig i de människor man studerar, deltar i samtal med dem. Idealet är att göra det på 

ett sätt som inte gör att människorna känner sig objektifierade och stressade av observatörens 

närvaro. 42 Jag försökte att i varje situation hitta den bästa nivån av involvering beroende på 

vilket förtroende jag hade i den miljön, och utifrån vilken typ kunskap jag ville uppnå. I 

studien har det varit viktigt för mig att ha en deltagarroll där min närvaro inte uppfattas som 

påträngande. Ödmjukhet, respekt och nyfikenhet inför de människor jag mött har varit 

återkommande rättesnören i arbetet. 43 Kan forskningen till exempel bidra till stigmatisering 

av personerna man studerar? Verkar min analys frigörande eller objektiverande på de 

människor jag mött? Även nu, när resultatet av min studie analyseras och görs offentlig, kan 

man se det som att det utgör ett symboliskt våld över studieobjekten då de ska ”uttolkas”. 

Enligt Bourdieu och Wacquant (1992) är det oundvikligt att göra en viss objektivering av 

forskningssubjekten, eftersom man bland annat har makten att definiera en analys över 

människornas verklighet. Jag eftersträvar att skriva om de människor jag mött på ett 

ansvarsfullt och respektfullt sätt. Men när jag konstruerar definitioner och kategorier över 

deltagarna och deras handlingar objektiverar jag dem delvis. För att jämna ut den obalansen 

bör forskaren även göra en objektivering av sig själv, och av sin egen sociala positionering 

(som klassbakgrund, social status, m.m.) samt att reflektera över de villkoren forskaren har för 

sitt kunskapsarbete. Reflektion och självrannsakan är viktiga sidor hos fältarbetet och 

analysarbetet i sin helhet. 

För att göra processen att hämta information mer medveten bör man reflektera över vad man 

antar över fältet och hur man antar att den miljön man ska studera ser ut, innan man påbörjar 

arbetet. Vilka är mina fördomar och förutfattade meningar om det fält som jag ska studera? 

                                                      
41 Fangen 2005, s.25-29 
42 Ibid., 2005, s. 31 
43 Ibid., 2005, s.145 
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Och om de människor jag kommer att möta? Objektivitet är en av forskningens krav på ny 

kunskap vilket innebär hur fria resultaten är från forskarens egna förutfattade meningar. 

Tanken om en hundra procentigt objektiv vetenskap eller neutral kunskap är emellertid 

mycket kritiserad.44 Istället för att eftersträva en ouppnåelig neutralitet, har jag valt att 

tydliggöra för mig själv min position och reflektera kritiskt över den. Mina förutfattade 

meningar gällde främst det som intersektionalitetperspektivet kritiserar: Jag hade 

internaliserat tanken om att kvinnorna i Montevideo kanske inte hade kommit lika ”långt” 

med feminismen än vad vi i Stockholm har gjort. Jag hade även förutfattade meningar om de 

kvinnor som väljer att delta som dansare i en för mig könsstereotypisk och sexuellt 

objektifierande roll. Jag återkommer till mina fördomar i analysarbetet. Det är viktigt att bli 

medveten om sina fördomar så att de inte inverkar på analysarbetet, och att fördomarna blir 

kritiserade och granskade i förhållande till resultatet av själva utforskandet. Jag har även haft i 

åtanke den interna validiteten och funderat över i vilken grad mina resultat kartlägger det 

fenomen jag vill studera. Mina metodologiska mål för uppsatsen i sin helhet har varit att 

ifrågasätta det självklara för att uppmärksamma det som deltagarna tar för givet.45 Särskilt vill 

jag anamma en kritisk blick i förhållande till strukturer och processer som påverkar 

deltagarnas handlingar och deras tolkning av dem. En kritisk tolkning tar fasta på omedvetna 

processer, maktförhållanden, osv. som gör att till exempel vissa intressen döljs. Målet är att 

ställa frågetecken vid existerande förhållanden och inta en skepsis gentemot dominerande 

institutioner och ideologier.  

3.4 Kompletterande metoder: intervju och dokumentanalys 

Deltagande observation är en metod som ofta används i kombination med andra 

kompletterande metoder, som till exempel dokumentanalys och intervjuer. I min uppsats har 

jag använd mig av båda dessa: dokumentanalys till den skriftliga informationen som jag läste 

mig till, och två kvalitativa intervjuer till två olika aktörer. I kvalitativa 

intervjuundersökningar är det viktigt att fråga efter såväl negativ som positiv information, att 

ställa bra följdfrågor, och be om konkreta detaljer.  Genom att observera fick jag en unik 

tillgång till hur miljön fungerade i praktiken, hur deltagarna samspelade med varandra, osv. 

Men när jag intervjuade fick jag tillgång till en annan sorts information, t.ex. gruppens 

historia, och den intervjupersonens självbild och bild av gruppen.  Jag använde en informell 

                                                      
44 Positivismens neutralitetsideal har kritiserats sedan 1960-talet, av bl.a. postmodernister. Fangen 2005, s. 181 
45 Bourdieu och Wacquant, 1992, s. 156, Fangen, 2005, s. 83 
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intervjustil. Det var ett sätt som jag tyckte passade situationen, och som underlättade 

förtroendebildandet mellan intervjupersonen och mig. För satt skapa en så rik bild som 

möjligt har jag även använt mig av skriftliga källor som bakgrundsinformation, 

referensmaterial och historiska källor. Ett viktigt skäl till att kombinera deltagande 

observation med studier av dokument är möjligheten man får att kontextualisera materialet 

bättre.46 Viktiga datakällor har varit statistik och rapporter om kvinnor och om den 

afrouruguayanska befolkningen, material från organisationer som arbetar med dessa grupper, 

samt historiska böcker om candombe, afro-uruguayaners historia, slavhandeln i Uruguay och 

karnevalen.  

Själva analysen av det jag läst gjorde jag med hjälp av de teoretiska ramarna inom en 

intersektionell och postkolonial samhällssyn. I detta fall hade jag stor användning av de 

postkoloniala redskapen i min teoretiska ram, då många av de mest erkända författarna inom 

afrouruguayaners historia skrev på ett väldigt fördomsfullt sätt (se exempelvis Pereda Valdés, 

Ildefonso, 1965). Många av dem hade skrivit sina texter mellan 1960-och 1980-talet, och 

senare författare har kritiserat dem starkt för att vara fördomsfulla och rasistiska (till exempel 

Rodriguez 2007, Romero Rodriguez 2006, Ferreira 2003, m.fl.). Med en postkolonial blick 

försökte jag se bortom deras rasistiska skildringar, och jämförde dem med senare texter.  Den 

postkoloniala synvinkeln innebär även att kritisera bilden av historien som en 

sanningsberättelse, och menar att den är en diskursens historia, som inte vittnar om det 

maktspel som förändrat relationerna eller framhäver vilka processer som gett vissa rätten att 

definiera historiens ”sanning”.47 Enligt postkoloniala tankegångar satte kolonialtiden världen i 

en ojämn situation, där kolonialmakterna var överordnade kolonierna när det gäller 

ekonomiska tillgångar, makt och möjligheter. Enligt detta synsätt har ojämlikheten levt 

vidare, trots koloniernas självständighet. Det är inte bara de stater som varit kolonier eller 

kolonisatörer som påverkas av detta, utan alla stater, eftersom de alla har en plats i den 

globala maktordningen.48 Denna syn har jag även haft i åtanke vid studier om slavhandelns 

historia i Uruguay. Under kolonialtiden konstruerades en stereotyp bild av afrikanen som 

byggde på fördomar och egenskaper som man föraktade, vilket också hjälpte att skapa en bild 

av vad en icke-svart människa är, genom att bli en sorts motsatspar till den förkastliga.49 

                                                      
46 Fangen, 2005, s. 200 
47 Eriksson et al. 2005. s. 14-16 
48 Eriksson et al. 2005. s. 14-16 
49 Argañaraz, 1999, s. 11 
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Denna bild har levt vidare i samhället, och har aktuella konsekvenser som visas i ekonomiska, 

politiska och kulturella maktskillnader, men även i vårt sätt att tänka trots att vi inte alltid är 

medvetna om det. I vissa av de texter som berättade om afrouruguayaners historia återfanns 

detta tankesätt på ett mycket tydligt sätt. I andra texter försökte författarna däremot att 

motarbeta sådana rasistiska föreställningar.  

3.7 Urval  

Mitt urval av informanter kom på ett naturligt sätt. Deltagande observation följer oftast inte 

någon fast procedur för att välja urvalet, utan låter det utvecklas allteftersom förhållandet till 

fältet formas. När jag fick bra kontakt med någon av spelarna passade jag på att fråga, eller 

när någon bekant presenterade mig för någon av aktörerna. På så sätt kunde jag prata med 

många olika personer och samverka med dem på ett avslappnat sätt. Urvalsprocedurerna i 

kvalitativ forskning följer inte lika stränga regler som i kvantitativ forskning. Det är dock 

självklart att de människor som man väljer att studera och att ta med i sin studie måste inneha 

relevant information om det man vill studera. Man uppnår aldrig ett representativt urval i 

statistisk mening, men det är heller inte det som är det viktiga. Målet är istället att få ett bra 

exempel, antingen ett extremfall, eller ett typiskt fall som förekommer i andra former på andra 

ställen. 50  I denna studie är målet att de kvinnliga candombespelarna ska fungera som ett 

exempel på en företeelse som förekommer på andra ställen i liknande former. Andra 

forskningar som gjorts visar på andra kvinnogrupper som arbetar på liknande sätt med 

antingen kulturproduktion, som i fallet med candombespelarna, eller med andra sociala, 

ekonomiska, eller ekologiska aktiviteter. Den externa validiteten och reliabiliteten är ändå 

gällande då denna studie kan upprepas av andra forskare, dock bör resultaten generaliseras 

med försiktighet om man inte vill riskera att hamna i den stereotypa bilden av ”den andra 

kvinnan”. 

3.6 Kritisk granskning av metoden 

Deltagande observation kan exempelvis kritiseras för att vara alltför nära sitt studieobjekt, 

vilket kan medföra problem som rolloklarhet, då forskaren är både medverkade och 

observerande, och som etiska konflikter, då forskaren kan utveckla relationer till dem hon/han 

studerar. Forskaren är heller inte i den situationen hon/han studerar på samma villkor som de 

                                                      
50 Fangen, 2005, s.54-60 
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människorna som studeras. Maktrelationen kan vara skev dem emellan. Detta gällde mig och 

min roll i denna studie. Att reflektera över vilka konsekvenser en forskning kan ha på de 

människor man studerar kan vara särskilt viktigt när man studerar sociala händelser och 

människor i utvecklingsländer då det ofta förekommer en maktobalans mellan forskare och 

forskningssubjektet.51   

4 Empiri  

4.1 Kvinnorna som deltar i skapandet av candomben 

Olika candombegrupper formas i olika stadsområden. Dessa grupper är förankrade till sitt 

område, och gruppkänslan är stark. Varje grupp har en historia, en egen spelstil, och när de 

uppträder har de sina speciella färger på kläder och flaggor. Vissa grupper uppträder dock 

aldrig i något officiellt sammanhang, det vanligaste sättet att spela candombe är på gatan, i 

vardagskläder. Grupperna är stabila, mer eller mindre etablerade grupper, som träffas 

regelbundet. Träffpunkten är alltid densamma och är ofta en plats av betydelse för gruppen. I 

samband med att trummorna värms upp vid en liten eld som görs vid trottoaren närmar sig 

andra människor, de kan sätta sig på trottoarkanten och dricka vin, prata eller bara se på. Detta 

är en social stund både för spelarna och för anhängarna. När trummorna är uppvärmda och 

stämda formar sig gruppen: varje person med varsin trumma hängandes runt nacken, och de 

ställer sig en efter en i en bestämd ordning. Oftast deltar mellan 15 och 40 personer i varje 

candombegrupp. De spelar på rad, tvärs igenom gatan, och bildar ett brett tåg av spelande 

människor. Detta gör att hela gatan tas upp av spelarna. Runtomkring dem samlas ofta många 

människor, speciellt under sommaren. De går bredvid tåget, tittar på, dansar eller klappar till 

rytmerna. Andra går ut på balkongerna eller tittar ut genom fönstret i de husen där trumtåget 

går förbi. Spelarna rör sig sakta framåt. Vägen spelarna väljer är alltid densamma, även den är 

fylld av historisk betydelse. Bilarna som vill förbi måste vänta, bussarna som ska igenom tar 

en annan väg, och gatan fylls av människor istället för fordon. Eftersom varje grupp träffas 

och spelar regelbundet vet andra aktörer att det kommer att vara omöjligt att ta sig förbi när 

det spelas candombe i kvarteret. 52 

                                                      
51 Fangen, 2005, s. 21 
52 Ferreira, 2002, s. 31, Goldman, 2003, s. 123 f.f. Gularte Rivas, 2004, s.31-39, Olivera Chirimini, 2000, s.85- 
123, samt mitt eget fältarbete och intervjun med Rodriguez 20090217. 
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Det finns kvinnor som spelar candombe i manligt dominerande grupper. La Melaza heter den 

musikaliska gruppen som bara har kvinnliga trumspelare. Gruppen har dansare från båda 

könen, och män deltar även i andra roller: som jonglörer eller hjälpredor, men inga män spelar 

på trummorna. La Melaza träffas för att spela musik, candombemusik, och för att utvecklas 

musikaliskt. Detta är deras syfte.53 När Montevideo stad firade den internationella 

kvinnodagen den 8 mars 2005 samlades några av de kvinnorna i landet som spelade 

candombe i olika musikaliska grupper för att blida en egen liten candombegrupp till denna 

event. De informerade om deras idé och försökte nå stadens alla kvinnliga candombespelare. 

Det visade sig vara många fler än förväntat, och i den första spelningen deltog omkring 80 

kvinnliga spelare. I samband med demonstrationerna under den internationella kvinnodagen 

spelade de på gatorna. Gruppen fick bra respons, och efter detta fortsatte de att ses och fler 

kvinnor samlades till gruppen. Vissa hade inga förkunskaper, men gruppen bestämde sig för 

att försöka lära ut candombe till de intresserade tjejerna och kvinnorna. 54 Även män anslöt 

sig. Till en början välkomnades männen, men det uppstod konflikter i samarbetet. Männen 

ville, enligt vad olika spelare har berättat, ”ta över” eller bestämma hur gruppen skulle spela, 

de tenderade att ta beslut som påverkade gruppen, men utan att fråga. Själva spelandet 

förändrades i en riktning som inte majoriteten av de kvinnliga spelarna ville följa. 

Konflikterna mellan de få männen som var deltagande och kvinnorna blev så pass starka att 

gruppen bestämde gemensamt att man bara skulle tillåta kvinnliga spelare. Männen får idag 

spela i gruppen som gäster sista söndagen i varje månad, (resten av gruppen spelar en eller två 

gånger i veckan) men inte vara med i några uppträdanden eller officiella sammanhang. 

Spelarna berättar att om de inte hade haft någon konflikt med de manliga spelarna har de fått 

vara kvar, som är fallet med de manliga dansarna till exempel. Några som spelar i La Melaza 

är av afrouruguayanskt ursprung, andra är vita. 55 

4.2 Marginaliserade får status 

Musikintresserade från de vita, rikare bostadsområdena reser ofta till de fattigare områdena 

som idag fortfarande bebos av många afrikanska ättlingar, för att uppleva och lära sig 

candomben där candombekännedomen är stor. Vissa candombegrupper har ett erkänt rykte i 

hela staden och vinner ofta utmärkelser under karnevalens tävlingar. Dessa grupper har ofta 
                                                      
53 Intervju med Libertad Piazza, genomförd 20090218 
54 Intervju med Libertad Piazza, genomförd 20090218 
55 Källorna till denna information kommer dels från fältarbetet och från intervjun med Piazza, genomförd 
20090218 och intervjun med Rodriguez 20090217 
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en mycket lång historia, vissa har funnits sedan slavhandelns tid. Spelarna har dock ofta låg 

status i samhället i andra sammanhang. Deras låga status vänds till respekt och intresse från 

samhället när det gäller deras kunskap om candombe.  

4.3 La Melaza i samhället 

Kvinnliga trumspelare är fortfarande ovanligt inom candombe. La Melazas kvinnliga 

trumspelare får idag delvis ett stort stöd och delvis ifrågasättande och utsätts för sabotage. Ett 

exempel är att många jag talat med om La Melaza påstår att alla de kvinnliga trumspelarna är 

lesbiska. Ibland sades detta med ett skratt, som ett skämt, på samma sätt som det kan skämtas 

om att alla manliga dansare är bögar. Detta är en typisk strategi som använts förr mot kvinnor 

som tar männens plats, och även om män som tagit kvinnans. Andra påstår att La Melaza inte 

är en ”riktig” candombegrupp. På frågan om varför de inte är en ”riktig” grupp sade 

exempelvis en ung man att de inte hade samma historia som de gamla, traditionella 

grupperna. Ett annat exempel kommer från en av La Melazas gatuspelningar (2008-11-23). 

När alla spelarna stod uppställda mitt på gatan med sina trummor och var redo att starta sitt 

spel, gick en grupp män rakt igenom dem, från ena sidan gatan till den andra. Det är oerhört 

respektlöst att korsa rakt igenom ett spelande tåg. Att vara utomstående och bara promenera 

rakt igenom spelarna när dessa står uppställda kan upplevas som en provokation. Kvinnorna 

sade ifrån på ett bestämt sätt när detta hände. Männen fick inte passera och tvingades vända. 

Kvinnorna förblev ihop som grupp när männen gick igenom, och lyckades stoppa dem. Vid 

en annan gatuspelning skrek några unga män och avbröt när spelarna i La Melaza gick 

igenom några ändringar som skulle genomföras. Männen ropade och störde så att spelarna 

blev tvungna att avbryta det de höll på med för att vända sig mot de utomstående männen och 

be dem visa respekt och prata lägre eller gå och prata någon annanstans. En av spelarna 

berättar att det förekommer då och då att utomstående stör spelningarna på olika sätt, även om 

de inte alltid behöver uppträda hotfullt. Att skrika, skämta och avbryta är även vanligt. 

I en av årets viktiga candombe fester ställde ca 30 candombegrupper upp. Enligt arrangören 

skulle de som kom först få tåga först, och på det sättet skulle grupperna bilda ett kösystem. La 

Melaza hade anlänt till platsen som en av de första grupperna men de fick spela sist. Det blev 

mycket sent på natten, och många åskådare och andra spelare hade gått hem då La Melaza 

fick spela, trötta efter en hel dags väntan. Gång på gång fick de se andra grupper få gå före 

dem i kön. Under den kvällen var det många av kvinnorna som var upprörda över att de inte 
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fick spela i den ordningen de hade kommit, och att de hela tiden sköt upp tillfället som 

arrangörerna lovade var ”snart” deras tur. Men andra spelare sa att de inte brydde sig, att de 

inte ville att arrangörernas strategi skulle förstöra stämningen och deras spelglädje, så de 

valde att strunta i honom och de andra arrangörerna. De uppmanade varandra att inte tappa 

modet, och att hålla stämningen uppe. Flera berättade för mig att arrangören hade betett sig på 

ett liknande sätt mot de förr, och att de inte hade väntat sig något annat. Arrangören var en 

etablerad candombe-organisation som har makt och status inom candombegrupper. 56 Även 

här reagerade kvinnorna genom att stödja varandra, ge varandra energi, och ”peppa” varandra 

att inte tappa lusten och glädjen.  

När La Melaza spelar samlas det ofta mycket folk som ser på, och de får mycket återkoppling 

och uppskattning av publiken som tar sig till deras gatuspelningar. Många, mestadels unga, 

trängs runtomkring de kvinnliga spelarna när de spelar för att se dem spela. När La Melaza 

deltog officiellt i karnevalen för första gången (2008) mottogs de med väldigt starkt stöd och 

uppskattning av publiken. De hamnade bra till i karnevalens tävling, och erkändes med ett 

pris, vilket var en stor överraskning för många, även för de själva.57 I 2009 års karneval var 

det en anmärkbar skillnad på hur publiken reagerade när La Melaza dök upp med sina dräkter 

och flaggor än när de traditionella grupperna kom: La Melaza fick stående ovationer och folk 

applåderade, hejade och ropade.  

4.4 ”Kvinnliga” egenskaper? 

I sitt spel skiljer sig la Melaza från candombens traditionellt ”manliga” egenskaper. De spelar 

med lägre ljudvolym och med ett lugnare tempo än andra grupper. De menar att kvinnor som 

spelar i tvåkönade grupper måste anpassa sig till ”manliga” spelsätt. Hur ett manligt spelsätt 

ser ut är socialt konstruerat, och inte egenboende egenskaper hos mannen. Även de kvinnliga 

egenskaperna som La Melaza använder sig av är socialt konstruerade egenskaper. I 

karnevalen 2009 var exempelvis La Melaza klädda som växter och blommor, och de 

återskapade naturens cykel med aktörer som gestaltade frön längst fram i tåget, knoppar och 

blommor i mitten, och mörkröda mogna frukter längst bak. På så sätt ville de återskapa cykeln 

både inom naturen och inom kvinnan.  

                                                      
56 Kallad “Asociación Uruguaya de Candombe”, där Daniel Sirabusa är direktören. 
57 Intervju med Libertad Piazza, genomförd 20090218 



26 

 

5 Analys 

Räcker det att kvinnorna tar mannens plats som trumspelare för att det ska bidra till jämlikhet 

om de inte har en feministisk medvetenhet? Reproducerar de inte bara mannens struktur? Att 

det finns kvinnor på traditionellt manliga platser leder inte nödvändigtvis till en större 

jämlikhet. Det leder definitivt till en större närvaro av kvinnor i ett mansdominerat område, 

men utan medvetenhet om hegemoniska diskurser kan det hända att kvinnorna i de manliga 

positionerna bara upprepar samma diskriminerande struktur som fanns innan. La Melaza har 

inte en traditionell politisk diskurs, men deras agerande har politiska konsekvenser. Deras 

medverkan i candombe har flera konsekvenser. 

5.1 Hegemonin synliggörs  

Candombe har traditionella och starka könsroller i sin manifestation. Miljön i de 

candombegrupper som består av majoriteten män är idag stereotypt manliga. I dessa grupper 

är kvinnornas roll ofta att dansa, inte att spela. Viktiga egenskaper hos dansarna är att de ska 

vara vackra, leende och sensuella, vilka inte är särskilt viktiga egenskaper för de manliga 

spelarna.  

Inom postkoloniala synsätt talar man om en hegemoni, en definition av verkligheten som 

blivit så pass accepterad att den uppfattas som neutral. Implicit i denna definition finns även 

en maktrelation där de som har makten är de som definierar diskursen. En diskurs kan 

beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra, och som t.ex. 

pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Maktförhållandena internaliseras så 

pass att de uppfattas som neutrala, oproblematiska, till och med rättfärdiga. Detta är typiskt 

för könsrelationer och för rasistiska relationer. Om de blir osynliga inför våra ögon kan de 

heller inte ifrågasättas. Detta är något som påverkar alla, både de privilegierade och de 

underprivilegierade i relationen: de kan båda bli blinda för detta system. När någon bryter mot 

dessa förutfattade normer blir det plötsligt tydligt att de bryter mot det som uppfattades som 

neutralt. Förtrycksmekanismer blir synliga när man bryter mot dem. 58 

När kvinnorna tar till sig trummorna och spelar det som tidigare bara var männens, blir det 

tydligt att man tidigare bara sett män spela, även om man inte reflekterat över detta tidigare. 

                                                      
58 Ashis, 2005, s.180, Hall, 2005, s.233, Rist, 2005, s.23  
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Att maktrelationen förblir osynlig vinner de som har makten på: deras dominans förblir 

okritiserad. Att synliggöra den gör att ojämlikheter uppdagas, och underordnade grupper kan 

kräva utrymme. I och med kvinnornas spelande i candombe förändras flera maktrelationer. En 

av dessa är maktrelationen mellan män och kvinnor. Maktrelationerna förändras ständigt, men 

vissa kan vara väldigt starkt förankrade i samhället och svåra att förändra. Könsrelationer kan 

anses vara en av dessa. Att ifrågasätta könsrelationer kan upplevas som mycket hotande av 

dem som har privilegier.  

Under avsnittet ”La Melaza i samhället” nämndes att La Melazas kvinnliga spelare delvis fick 

ett stort stöd, och delvis utsattes för kritik och sabotage. Det intressanta är att se vilka grupper 

som stödjer dem och vilka som saboterar. De som störde under La Melazas gatuspelningar var 

män, de som gjorde att de fick spela sist, när många i publiken hade gått hem och festen 

började ta slut var ledande personer inom candombe, med makt. Det är de vars position de 

upplevde som hotad som agerade kritiskt och saboterande mot La Melaza. 

Men maktrelationer är sammanflätade med andra sorters relationer, som till exempel 

ekonomiska processer, sociala relationer och statusförhållanden. Maktrelationer är inte skilda 

och utanförstående och deras förändring kan få hotande konsekvenser för makteliten på flera 

plan, och därför motarbetas de också på olika nivåer. Det är inte någon enkel 

förtrycksmekanism som opererar där man förtrycker kvinnan i patriarkala samhällen. Det är 

en betydligt mer subtil relation även om den på ett strukturellt plan kan ses som en enkel 

hierarkisk logik. Denna maktlogik byggts in i samhällenas olika institutioner, abstrakta såväl 

som konkreta.59 Att kvinnornas grupp ibland motarbetas bottnar i många olika aspekter som 

hotar männens maktelit inom candomben, men också i andra områden som är kopplade till 

detta. De kan exempelvis förlora statusposition i att vara ”experterna på området”, de som 

rådfrågas om ämnet. Då blir konsekvenserna att kvinnornas agentskap kan saboteras genom 

att de får spela sist i kulturella event, att de inte accepteras som en ”riktig” candombegrupp, 

att män kan få för sig att gå rakt igenom gruppen, eller störa deras sammankomster. Samtidigt 

fick gruppen ett starkt stöd, av både män och kvinnor. Det speciella för de som stödde 

gruppen var att de inte uppfattade sin maktposition hotad av spelarna. Tvärttom kunde det 

röra sig om möjlighet att få tillgång till mer maktutrymme. Ett sådant exempel är hur La 

                                                      
59 Hirdman, 2001, s.63 
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Melaza kan ses som förebilder och föregångare för unga tjejer som vill spela candombe, och 

kanske får lättare att göra det i och med La Melazas initiativ.   

5.2 Legitimerandet av en ny kvinnoroll 

En annan konsekvens av att kvinnor medverkar som spelare i candombe är att en ny 

kvinnoroll legitimeras. På så sätt utmanas föreställningen om vad som är kvinnligt och 

okvinnligt. Förutfattade meningar om hur kvinnor ska vara och det som är och inte är 

”kvinnligt” ifrågasätts. Candombens sociala manifestation kan reproducera och producera 

samhället, genom att återskapa samhället eller skapa något nytt i en ständig process. 

Kvinnorna gestaltar olika roller inom candomben. De legitimerar olika sätt att vara kvinna 

genom detta. La Melaza, och de kvinnliga spelarna i andra candombegrupper gestaltar den 

annars mansdominerade trumspelarens roll. Hon gestaltar en kvinna som är huvudaktören i 

candomben, hon leder tåget, hon syns och hörs mest. Denna nya kvinnliga bild skapar nya 

förebilder, bryter mot normer och öppnar upp för ett nytt sätt att vara kvinna. La Melazas 

trumspelande kvinnor kan fungera som legitimering av en ny kvinnoroll, som ifrågasätter 

maktstrukturer som påverkat kvinnorna i alla år.  Då dessa spelande kvinnor utmanar den 

hegemoniska föreställningen om vad som är kvinnligt och okvinnligt kan normens reaktioner 

bl.a. bli att de inte godkänns som ”riktiga kvinnor” eftersom de åtar sig manliga roller, och 

t.ex. kallas för lesbiska. 60 

5.3 Kvinnlighet?  

Om La Melaza fastnar i en traditionell roll är värt att diskuteras. Kvinnorna i gruppen har valt 

att göra gruppen till ”kvinnlig”. Men vad ”kvinnligt” innebär är socialt konstruerat och inte 

givet. La Melaza väljer dock att gestalta trumspelaren, inte genom att efterlikna männen, utan 

genom att tillskriva spelaren traditionellt kvinnliga egenskaper (med t.ex. ett mjukt och 

lågmält spelsätt). Genom att välja dessa s.k. kvinnliga egenskaper kan de låsa in sig själva i ett 

hörn, som inte låter dem utvecklas till andra gestaltningar, som inte ger utrymme för andra 

egenskaper. Vad kvinnlighet är förändras över tiden och över olika sociala rum. Min tolkning 

är att la Melaza leder till viktiga maktförändringar trots avsaknaden av i europeiska mått mätt 

typiska feministiska strategier. De bidrar till förändring även fast de använder sig av något 

stereotypa kvinnliga egenskaper. Jag hade själv förutfattade meningar om att kvinnor som vill 

                                                      
60 Ambjörnsson, 2006, s. 112-114 
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förändra ”bör” ha en feministisk diskurs. Men liksom det inte är eftersträvansvärt att alla 

länder och grupper ska utvecklas på samma sätt som Europa har gjort, är det inte 

eftersträvansvärt (eller realistiskt) att all feministisk kamp ska bedrivas på samma sätt. 

Ordningen finns inte utan motstånd, den utmanas och har utmanats av många kvinnor och 

män genom århundraden. Kvinnor i koloniserade länder runt om i världen har arbetat för sin 

överlevnad och organiserat sig, arbetat och försörjt sina barn genom slavliknande 

arbetsförhållanden i fabriker i ekonomiska frizoner61, som gatuförsäljare, som jordbrukare, 

m.m. Många av dessa kvinnliga kamper kan anses vara traditionellt kvinnliga (som 

barnuppfostran) och därför tolkats av väst som personliga och inte inkluderats i den 

feministiska diskursen. Är de inte en del av den feministiska skaran? La Melaza har ingen 

feministisk diskurs, de träffas för musikens skull: för att de vill spela candombe. Men de är en 

del av den feministiska maktförändringen när de spelar trummor som enda kvinnliga grupp i 

en starkt mansdominerad genre, som präglas av många kontroversiella historiska kamper. 

Deras spel bidrar även till att utveckla andra egenskaper än de typiskt kvinnliga, vilket 

utvecklas i nästa avsnitt. 

5.4 Kvinnor i det offentliga rummet  

När kvinnor träffas för att spela candombe gör de det i det offentliga rummet. Att synas i det 

offentliga rummet är av betydelse för den kollektiva identiteten, och för att förstärka sin 

historia, sin plats i något större, som föregått dagens kvinnor, och som påverkar dagens 

självbild. La Melaza tar upp gatorna när de spelar. Inga bilar eller människor kommer förbi. 

Implicit i den stereotypa kvinnorollen finns egenskaper som: lugn och tyst, lydig och snäll, 

anpassad och foglig.  Att låta högt och ”störa lugnet eller ordningen” är inte typiskt kvinnliga 

egenskaper. Att ta upp gatorna med högljudda trummor gör att kvinnorna kan få utlopp för 

och öva upp andra egenskaper än de typiskt kvinnliga. Att höras, att synas, att ta plats, att 

eventuellt råka störa någon, men inte behöva be om ursäkt för det, är inte traditionellt 

kvinnligt. Att göra allt detta i en stor grupp ger också stöd medlemmar emellan, gemenskap i 

gruppen, och styrka att stå emot eventuella kritiker eller motståndare. Att som kvinna träffa 
                                                      
61 En ekonomisk frizon är ett avgränsat område inom ett land, med undantag från den nationella lagstiftningen. 
Syftet med frizonerna är att locka utländska investerare till landet och öka tillväxten i landet. De utländska 
företagen erbjuds mycket förmånliga villkor om de förlägger sin produktion i frizonerna. Villkoren varierar från 
land till land, men kan exempelvis innebära skattebefrielser, fri in- och utförsel av alla insatsvaror och 
producerade varor, speciella tariffer på infrastruktur såsom vatten, el, lokaler samt hjälp med marknadsföring och 
personalanskaffning, ofta är det förbjudet att organisera sig fackligt i frizonerna. 43 miljoner människor arbetar 
idag i de 2700 ekonomiska frizoner som man uppskattar finns runt om i världen idag. Källa: Rena Kläder, 
http://www.renaklader.org/industrin/ekonomiska-frizoner, 2008-04-28 
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andra kvinnor för att gemensamt förstärka sina intressen är avgörande. Det offentliga rummet 

är traditionellt ett utrymme där mannen varit privilegierad. Länge associerades kvinnorna till 

det privata och hemmets sfär. Och länge var detta deras främsta utrymme för arbete och 

möjligheter till uttryck. Många av olika kvinnors politiska krav och intressen tolkas 

fortfarande som privata. Konstruktionen av genusrelationerna genom att utesluta och 

osynliggöra vissa grupper, skapar hierarkier och reproducerar makten. Genom att en grupp 

kvinnor som La Melaza tar upp gator, utnyttjar de en plats i det offentliga rummet och bara 

genom att synas ifrågasätter de normen som menar att de inte finns, eller att de inte vill något.  

5.5 Candombe: Förstärker stereotyper och utanförskap?  

I detta avsnitt är fokus på hegemoniska föreställningar om klass och etnicitet. Även materiell 

ojämlikhet kan vara kopplad till diskursiva föreställningar om ”de andra”. Det är inte bara de 

diskursiva konstruktionerna om hur ”de andra” är som skapar ojämlikhet, det är även de 

materiella villkoren som gör dessa kategorier till förutsättningar för maktutövning och 

skapande av ojämlikheter. Maktrelationer är också en inre förutsättning för att t.ex. 

ekonomiska processer ska formas på ett visst sätt med dess ojämlikheter och rubbningar. 

Maktskillnader inom män och kvinnor leder också till ekonomiska skillnader mellan könen, 

och maktskillnader mellan olika etniska grupper visas också i ekonomiska skillnader. 

Candomben är idag ett kulturuttryck där olika samhällsklasser möts. Som nämndes tidigare 

spelades candombe till en början av underklassen, och inom den bara av den svarta 

minoriteten. Idag spelar dock både svarta och vita, under- och medelklass candombe.62 

Candombe är ett kulturuttryck som representerar samhället som den existerar i, samtidigt som 

den förändrar sig själv och på så sätt även samhället runtomkring den. En speciell egenskap 

inom candombe som är av relevans för min analys är att den ger utrymme åt alternativa 

diskurser. Intresserade reser långa bussresor från sitt stadsområde till trumgruppens område, 

för att inte missa när de spelar. Ofta är detta även en klassresa, från de rikare områdena till de 

fattigare.  

Många tillhörande underklassen har genom candomben fått respekt och ibland även beundran. 

Vissa författare menar att candomben både förr och idag är ett motstånd mot normen, ett 

utrymme för minoriteter med möjlighet att synas och höras och väcka medvetande om deras 

                                                      
62 Se exempelvis Gularte Rivas, 2004, s.26 
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existens. De anser att candombe stärker den individuella och gruppens identitet och erövrar en 

bit av det offentliga rummet, vilket är viktigt för etniska minoriteter liksom för kvinnor. 63 

Kulturella grupper såsom candombe är kanske inte en effektiv social styrka som kan föra en 

politisk förhandling om breda socioekonomiska frågor. Det betyder dock inte att de inte kan 

kräva och förhandla fram resultat inom sina specifika områden. Candomben spelade bl.a. en 

viktig roll på 1900-talet när andra politiska rörelser inom den afrouruguayanska gruppen inte 

fick genomslag.64 När jag deltog i karnevalen 2009 var det som Alfaro (1998, 2008) nämner 

tydligt: subalterna kategorier fick en respekterad plats genom candomben. Folk som annars 

aldrig vistas i Montevideos fattiga områden åker dit under karnevalen, och betraktar och 

beundrar en föreställning som drivs av människor som varken får status eller ens respekt i 

andra sammanhang. En äldre man som jag träffade i Barrio Sur, (han sitter i rullstol, saknar 

några tänder och har gråsprängt hår) visade sig vara en av candombens viktigaste aktörer. När 

han åkte på sin stol framför sin candombegrupp under karnevalen och spelade koncentrerat, 

utbrast publiken i enorma ovationer. De ställde sig upp och hurrade och applåderade. Vem är 

denna fattiga, mörkhyade mannen till vardags? Han kan ses av samhället just som en fattig, 

mörkhyad, gammal man. Men under karnevalen är den mannen en annan. Han är en firad och 

respekterad man, med mycket musikalisk och kulturell kunskap.  

Men det är inte bara så enkelt. Denna respekt visar sig inom candomben, men sträcker sig inte 

till att förändra ekonomiska skillnader mellan svarta och vita, eller till att bryta fördomar mot 

arbetarklassen eller den afrouruguayanska minoriteten inom andra områden, som till exempel 

i skolan eller i arbetslivet. Candomben kan även anses förstärka känslan av att vara 

annorlunda, av att leva upp till den rasistiska bilden av en afrikan, och att erkännandet av 

samhället grundar sig i att en trumspelande svart man (och kvinna) passar in i den 

fördomsfulla bilden av vad afrikanska ättlingar bör syssla med. Candombens dimensionen av 

att göras exotisk och ofarlig är något som redan påpekades av den svarta minoriteten under 

slavhandelns tid, då vissa menade att den svarta minoriteten inte borde syssla med candombe 

då det förstärkte deras utanförskap.65 Det är en relevant fråga om candomben accepteras av 

den vita normen eftersom det passar in i deras förutfattade meningar om afrikaner som 

exotiska dansare, gladlynta och festbenägna, samtidigt som det uppfattades som ett ”ofarligt” 

                                                      
63 Merino, 1982, s.17, Rodriguez, 2007, s.41 
64 Merino, 1982, s.17, Rodriguez, 2007, s.41 
65 Se bilaga 9.3, s. 42, 43 
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uttryck som inte hotar normen. Ett liknande exempel är hur afrikanska ättlingar accepteras 

inom sporten i Uruguay, särskilt inom fortbollen.  

I undersökningen från 2006 visades att candombe var av avgörande betydelse för många 

afrouruguayaner och deras sociala identitet, och de uppfattade det som ett sätt att få 

erkännande av samhället. Vissa upplevde att sedan de vita börjat intressera sig för candomben 

och delta i denna, bidrog detta till att höja respekten för candombe och ledde till möten mellan 

klasser och etniciteter vilket i sin tur ledde till integration. Men andra menade att det hade 

omvandlat candomben till en exotisk turistanpassad företeelse. 66  

Som bäst kan candomben tolkas som en interaktion mellan vita och svarta, där underklassen 

får social acceptans, status över att dominera detta område, får uppmärksamhet, blir sedd, får 

respekt och även beundran av eliten. Den kan anses fungera som identitetsstärkande67 både 

för underklassen i allmänhet, och för den svarta minoriteten i synnerhet. (Jag använder mig av 

Erikssons-Baaz (2002) förståelse av identitet som föränderlig och motsägelsefull, där 

människor eller grupper inte har fixerade, koherenta identiteter. Liksom de diskurser som 

omringar oss förändras, förändras också identiteterna som vi anser oss ha.)68 Candombe kan 

ses som en gränsöverskridande identitetskonstruktion, då flera olika klasser, kön och 

etniciteter deltar. Candomben kan på så sätt tolkas som en viktig samlingsplats för både 

kvinnor och män, under- och medelklass, svarta och vita.  

Som sämst kan candomben tolkas som exotifierande. Det förpackas i en snygg förpackning 

och kan säljas till utlandet, visas i tv och göras ofarlig, kontrollerad. Att förknippa sig själv till 

en grupp på det här sättet, som identifieringen med candomben kan vara, gör att man som 

grupp kan synliggöra sina behov, kräva ett utrymme, uppmärksamhet, och även politiska 

åtgärder eller resurser. Detta kan uppnås, men till ett högt pris: man förblir en annan, en 

annorlunda trumspelare som är kul att titta på men som inte är ”en av oss”. En exotifierad bild 

stärker inte integrationen, den skapar skillnader. Blir man fast i denna roll måste man senare 

leva upp till den, man tillåts inte utvecklas eller förändras in till något annat, man förblir 

bilden som säljer, eller den som accepteras. Detta gäller även normens definition av den 

                                                      
66 Scuro Somma, Lucía et.al., 2008, s.158, 166 
67 Ser vi identitet som direkt kopplat till territoriella gränser hindras vi från att se andra alternativa former till 
identitetsskapande. Som de los Reyes et al.  (2002) påpekar: så länge identiteten binds ihop med nationalstater 
kommer migrationer, globalisering, osv. att ständigt skapa nya främlingar. 
68 Eriksson-Baaz, 2002, s. 34 
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stereotypa kvinnorollen. Då måste kvinnorna fortsätta att vara vackra dansare, och männen 

måste fortsätta att spela som de alltid har gjort, och den svarta minoriteten förblir en annan, i 

utanförskap. Stereotyper är en del av hur man upprätthåller ett socialt system, och därför 

också ett tecken på var det finns stora ojämlikheter av makt.69  

Konstruktionen av en identitet för den afrouruguayanska minoriteten har varit och är 

komplex, heterogen och föränderlig, och den genomsyras av maktkamp. Ideologiskt förstryck 

och nedvärdering av sin egen identitet har drabbat minoriteter och diskriminerade grupper 

liksom afrouruguayanerna. Genom maktens mekanismer internaliserar vi alla en dominant 

struktur, oavsett var man själv befinner sig i maktens ”trappa”.70 Om man ställer sig frågan 

om varför kvinnor eller etniska minoriteter inte värjer sig mer mot orättvisorna som drabbar 

dem måste man först reflektera kring ovanstående. Att det är offret som problematiseras är 

även en del av underordningsproblematiken, medan förövaren förblir oproblematiserad. 

Kvinnor och mörkhyade är, liksom andra diskriminerade grupper delaktiga i 

normaliseringen.71 Franz Fanon (1997) har bland andra analyserat hur ojämlikheter 

neutraliseras och att även de underordnade i en maktposition uppfattar sin egen position som 

naturlig och självklar. Den rasistiska bilden av afrikanska ättlingar påverkar självbilden hos de 

själva, med mindre självsäkerhet och ett nedvärderande av sin egen kultur, politiska roll, 

historia, osv. Detta gäller inte bara maktordning mellan olika etniciteter utan även mellan 

klasser och mellan män och kvinnor.72 Den postkoloniala teorin undersöker hur bilden av 

västvärlden skapas genom att ställa det i kontrast mot den resterande världen i en dikotomi där 

väst framställs som modern, upplyst och rationell och där Asien, Afrika och Latinamerika 

associeras med naturen, det traditionella och icke-moderna. Stereotyper och generaliseringar 

med rasistisk grund har enligt postkolonialismen funnits i de historiska processer som skapat 

den västerländska identiteten som även Uruguay sökte efterlikna. 73 

Rollen som candombespelare har formats i en lång historia, och den är fylld av sociala 

innebörder. Identiteten hos de kvinnorna som tar till sig denna roll påverkas av den, och vissa 

av dem tar till sig en diskurs om en ”ur-afrikansk” identitet som finns inom dem. Denna 

diskurs är ursprungligen en kolonial diskurs, byggd på fördomar, som användes för att 

                                                      
69 Eriksson-Baaz, 2002, s. 35-37 
70 Eriksson-Baaz, 2002, s. 35-37 
71 Hirdman, 2001, s.75 
72 Eriksson-Baaz, 2002, s. 40, Fanon, 1997, s. 26-31, Ferreira, 2002, s. 29. 
73 Eriksson-Baaz, 2002, s. 40, Fanon, 1997, s. 26-31, Ferreira, 2002, s. 29. 
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förstärka och neutralisera olikheter mellan vi och dem. Kvinnorna som tar till sig denna 

diskurs kan använda den som en inkluderande legitimering av deras egen kunskap, deras 

”know-how” och förändra dess innebörd till något statusingivande genom att formulera sina 

egna spelregler och inte ställa upp på normens förenklade bild av afrouruguayaner, men detta 

sker inte nödvändigtvis. 74 Avgörande för att candomben inte blir exotifierad är att aktörerna 

får utrymme att själva definiera candombens innebörd. Det finns risk för att normen stakar ut 

ramarna för vad som är accepterat och godkänt inom candombe, och vad som inte är det. 

Detta fråntar subjekten möjligheten att använda candombe i sina egna syften, och de 

begränsas till den förutbestämda exotifierade rollen. Denna förblir ”ofarlig” för normen, då 

den inte ifrågasätter strukturer, utan accepterar sin plats.  

6 Slutsatser  

I och med kvinnors medverkan i candombe förändras maktrelationer på flera sätt: 

Hegemoniska relationer (såsom att mannen vanligtvis är den spelande huvudaktören med 

mest makt, och kvinnan är frånvarande eller eventuellt dansaren vars roll kommer i andra 

hand) synliggörs och uppmärksammas, vilket även leder till att mannens privilegierade 

ställning inom candombe ifrågasätts. Dessa förändringar medför dock att de grupperna som 

upplever sin privilegierade situation hotad ibland motarbetar förändringarna.   

Hegemoniska föreställningar om kön utmanas och de spelande kvinnorna legitimerar ett 

alternativt sätt att vara kvinna inom candomben och tar plats i det offentliga rummet. 

Föreställningar om kvinnor som mer lyhörda, mindre stökiga än män utmanas. De kvinnliga 

spelarna i La Melaza kan utveckla vanan att synas och höras och ta plats i det offentliga 

rummet, och även att blockera vägen för trafik och andra passerande. Detta synliggör och 

ifrågasätter kvinnornas stereotypa roll, och utmanar maktrelationer mellan män och kvinnor, 

och speciellt männens företräde i det offentliga.  

Interaktionen mellan olika klasser och etniska grupper karakteriserar candomben där den 

afrouruguayanska minoriteten (både kvinnor och män) har en privilegierad ställning pga. dess 

historiska erfarenhet och kunskap inom candombe. Normens föreställningar om klass och 

etnicitet destabiliseras till en viss del när grupper med låg status i samhället får en respekterad 

ställning genom candomben. Detta begränsas dock till candombens och karnevalens sfär, och 
                                                      
74 Rodriguez, 2007 
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bidrar inte till mindre ekonomiska skillnader mellan grupperna, eller högre status i andra 

sammanhang som t.ex. i arbetslivet.  Hegemoniska föreställningar och fördomar om etnicitet 

och klass finns fortfarande tydligt. Candombe har genom historien varit viktig som bärare av 

alternativa diskurser och som motståndskraft.  Det finns dock en risk för att normen stakar ut 

ramarna för vad som är accepterat och godkänt inom candombe, och vad som inte är det. 

Detta fråntar subjekten möjligheten att använda candombe i sina egna syften, (som till 

exempel att få delaktighet i andra kulturpolitiska beslutstagande organismer) och de begränsas 

till den förutbestämda rollen. Denna förblir ”ofarlig” för normen, då den inte ifrågasätter 

strukturer, utan accepterar sin plats. Det är därför avgörande att aktörerna inom candombe 

själva får definiera dess innebörd. La Melaza är en viktig del i detta. Den kvinnliga gruppen 

diversifierar bilden av candombe, enligt vad medlemmarna själva vill forma den till.  

7 Avslutande diskussion och rekommendationer 

Genom att sätta oss in i tillvaron för några av de mest marginaliserade kvinnogrupperna i 

världen kan vi diversifiera vår verklighetsbild och lättare föreställa oss ett rättvist och 

demokratiskt samhälle. Och omvänt, om vi bara analyserar vissa synliga grupper, blir vår bild 

av ett demokratiskt samhälle genast exkluderande. Genom att berätta alternativa historier om 

makt och aktörskap samt teoretisera kring dem utifrån en mer tvärkulturell synvinkel kan vi 

bedriva mer inkluderande utvecklingspolitik. Eurocentrismen har haft fäste mycket länge och 

för att arbetet med utvecklingsfrågor ska bedrivas måste gränser öppnas upp och ett verkligt 

utbyte ske. Min rekommendation är att göra fler specifika lokala analyser. Många fler är 

nödvändiga för att vi ska kunna kalla vår teoretiska världsbild för diversifierad. Om dessa 

verkligheter förblir osynliga och underteoretiserade, kommer utvecklingspolitiken att 

misslyckas. 

Avslutningsvis rekommenderar jag när det gäller studier av kvinnliga candombegrupper att 

studera den separatistiska metodens effektivitet i förhållande till dess mål, liksom vidare 

studier kring heteronormativitet och homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

möjligheter till att destabilisera maktrelationer genom candomben. 
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9. Bilagor  
 
9.1 Tabell 

Denna tabell visar hur stor andel svarta, vita och ursprungsinvånare som finns inom varje 
inkomstgrupp i Uruguay:  

 

Inkomstgrupper/etnicitet  Svarta  Vita Ursprungsinvånare  Totalt  

De 10 % fattigaste 

De 20 % näst fattigaste 

Mellan 20 % och 40 % 

Mellan 40 % och 60 % 

Mellan 60 % och 80 % 

De 20 % näst rikaste 

De 10 % rikaste 

21, 4 

38,4 

25,1 

17,7 

12,2 

6,7 

2,3 

8,8  

17,9 

19,4 

20,3 

20,8 

21,5 

10,9 

10,7 

23,4 

20,9 

19,9 

19,1 

16,7 

7,4 

10,0  

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

10,0 

Totalt 100 100 100 100 

Källa: Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (2006) i Bucheli, Marisa och Cabella, 
Wanda, 2007, s.48 
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9.2 Bilder 

 

 

Bild 1. En av candombegrupperna som har både kvinnor och män som spelare. (Bilden togs 
av mig under Sankt Baltzar firandet i Barrio Sur, Montevideo. Datum: 2009-01-06) 

 

Bild 2. La Melaza, med enbart kvinnor bakom trummorna. (Bilden togs av mig under Sankt 
Baltzar firandet i Barrio Sur, Montevideo. Datum: 2009-01-06) 
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9.3 Slavhandeln i Uruguay och candombens historia 

1756, cirka trettio år efter Montevideos grundande anlände de första skeppen till Montevideo 

med tillfångatagna människor. Afrikaner kidnappades och transporterades till Montevideo för 

att ersätta de tvångsarbetande ursprungsinvånarna som blev allt färre, då många avled av 

sjukdomar och hårda arbetsvillkor. 1778 fanns det redan mer än tusen förslavade afrikaner i 

Montevideo, där den totala befolkningen inte var mer än 4000. På 1800-talet tror vissa 

författare att andelen afrikanska ”slavar” var 50 % av befolkningen. Dessa människor förbjöds 

att tala sitt språk, de fick aldrig mer träffa vänner och familj. Kvinnorna våldtogs systematiskt 

av sina ”ägare”. Det var även vanligt att ”ägarna” tvångsprostituerade kvinnorna för att föra in 

extra inkomster till hushållet. Många uppror och våldsamma kamper ägde rum under 

Montevideos slavhandelhistoria. Det är svårt att avgöra hur upploppen såg ut då nutida 

författare har tagit visat att de tidningsartiklar och texter som finns från den tiden tenderar att 

minimalisera upprorens storlek och betydelse. 75  

Kyrkan spelade en viktig roll inom kolonialtiden och såg till sprida sin ideologi och religion. 

Att evangelisera ”slavarna” var ett sätt att kontrollera dem och hålla dem inom sina egna 

konstruerade ramar. 76 För att lättare nå ut till den svarta befolkningen påstod kyrkan att en 

utav de tre vise männen var mörkhyad trotts bristande underlag i bibeltexterna. 77 Vissa tog 

till sig dyrkandet av Sankt Baltsar och blandade hans dyrkan med sina egna trosuppfattningar.  

Kring trettondag Jul, då de tre vise männen och i synnerhet Sankt Baltsar firades 

organiserades stora candombetåg och festligheter, vilka vann gemene mans uppmärksamhet 

och intresse i mitten av 1800-talet. Det blev en festlighet som många från den vita 

medelklassen samlades för att bevittna.78  

De afrikanska ättlingarna organiserade sig själva i olika Nationssalar. Nationssalarnas syfte 

var att stödja sina medlemmar, försöka skydda de som blivit felbehandlade av sina ägare, och 

även att umgås och ha roligt i slavhandelns svåra tid. Varje nationssal ordnade med ett 

candombetåg inför Sankt Baltsar festen: de klädde sig i vackra kläder, pyntade ikoner och 

altare av Sankt Baltsar och tågade genom staden med dans och trummor. Brev och 

                                                      
75Antón, 1993, s. 46, Alfaro, 1998, s. 144, Goldman, 2003, s.120-121, Gularte Rivas, 2004, s. 27, Montaño, 
2001, s.21, s.63, s.167, s.189-190, Vidart, 1997, s. 97. 
76 Gularte Rivas, 2004, s. 36 f.f. 
77 Se Matteusevangeliet, Kap.2:1-12 
78 Alfaro, 1998, s. 148-153 
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tidningsartiklar från den tiden talar om hundratals människor i de vackraste kläderna som 

dansar och spelar candombe igenom staden, blommor och konfetti som flyger genom luften, 

och där varje grupp är ledd av en ikon av Sankt Baltsar. Katolska kyrkomän kunde även följa 

med, och candombetågen vann status och erkännande. Denna dag beskrivs under mitten av 

1800-talet som en av de viktigaste dagarna på året för hela samhället, inte bara för de 

afrikanska ättlingarna.79  

Att de organiserade sig på det här sättet var dock inte konfliktfritt. Firandet fick endast äga 

rum under strikt kontroll av kolonialmakten. Städigt förbjöds deras möten, och ”ägare” kunde 

välja att straffa sina ”slavar” med våld eller andra sanktioner om de deltog. Om inte ägarna 

gjorde detta tog polisen på sig uppgiften att förskingra mötena med alla medel.  1808, ett år 

efter att candomben för första gången omnämns i officiella dokument, samlar montevideobor 

in underskrifter för att be stadsmakten om hårdare tag mot ”slavarnas” möten och 

trumspelande. Men candomben överlevde trotts allt utanför stadsmurarna i stadens fattiga 

hamnkvarter. Många tidningar från den perioden beskriver söndagarnas musikaliska gatutåg. 

Vissa författare anser att det som hände i Nationssalarna och festligheterna kring Sankt 

Baltsar var motståndsrörelser (Exempelvis Ferreira, 2002, s.23). Candombegruppernas 

centrala teman under 1800-talet var att sjunga om orättvisor, om oförrätter och om de svartas 

kamp.80 

När de första generationerna av afrikaner som tvångsförflyttats till Uruguay hade avlidit mot 

senare delen av 1800-talet återstod bara ”slavar” som föddes i Uruguay och växte upp där. De 

hade mindre av föräldrarnas vanor med sig, och de lärde sig det spanska språket. De hade inga 

egna minnen från föräldrarnas afrikanska region och föräldrarnas ursprungliga språk gick ofta 

förlorat, tillsammans med föräldrarnas afrikanska identitet. För att integreras i samhället ville 

de unga inte förknippas med något som ansågs vara annorlunda och tillhöra en ”annan” kultur 

än den uruguayanska majoritetens. Därför valde man att syssla med det som de vita sysslade 

med, i ett försök att visa att man var likvärdig, och lik dem. Candombe placerade dem ständigt 

utanför normen, enligt dem, som något pittoreskt, men inte som en like.81 En grupp 

intellektuella afrikanska ättlingar skrev en artikel 1871 om hur nödvändigt det var att bryta sig 

loss från dessa besynnerliga praktiker som enligt dem inte följde någon som helst logik, men 

                                                      
79 Goldman, 2003, s.110-120, Olivera 2002, s. 101-110, 123, Gularte Rivas, 2004, s. 36-39.  
80 Montaño 2001, s.85, 91-92, Ferreria, 2002, s.21-23. Montaño 2001, s.85, 91-92, Ferreria, 2002, s.21-23.  
81 Olivera Chirimini, 2000, s. 85, Merino, 1982, s.16, Goldman, 2003, s.120, Alfaro, 1998, s.135 
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ledde till promiskuöst beteende och motverkade integration. 82 Logik och rationalitet var (och 

kanske är) i upplysningens tid mycket eftersträvansvärda egenskaper. Här pågick inga danser 

eller religiösa uttryck, man ville erkännas som en politisk, rationell verksamhet. 83 

I och med frigivningen av ”slavarna” avslutades inte diskrimineringen av de svarta (nu 

uruguayanska) medborgarna.84 Många gick från att vara tvångsarbetare till att vara arbetslösa, 

och fortfarande tillhörde de det lägsta samhällskiktet. Inga radikala förändringar i 

levnadsvillkoren för den svarta befolkningen ägde rum. Det var till exempel ovanligt med 

svarta människor som kunde läsa och skriva, så de hade begränsade redskap att försvara sig 

och organisera sig med. Efter frigivningen fanns det inga politiska satsningar på att de nya 

medborgarna skulle få arbete, eller på något sätt integreras i samhället. De hade arbetat för 

sina ”ägares” ekonomiska vinning, men inte getts möjligheten att utveckla en egen ekonomi. 

De fick de lägst betalda jobben, eller tvingades ut till tiggeri. 85 

Redan 1917 etablerades i Uruguay en självbild som ”Amerikas Schweiz”86. I den bilden fick 

inte afrikanska ättlingar plats. Uruguays makthavare hävdade sin överlägsenhet över andra 

Latinamerikanska länder för sin ekonomiska stabilitet och för sin majoritetsbefolkning med 

europeisk bakgrund. Ursprungsbefolkningen var näst intill tillintetgjord, och man påstod att 

det högst fanns 2 procent afrikanska ättlingar, trots att inga ordentliga försök till att ta reda på 

hur många det faktiskt rörde sig om gjorts fram till 1997.87 Då genomförde man en ordentlig 

statistisk undersökning av hur stor den afrouruguayanska befolkningen var i Uruguay och hur 

levnadsvillkoren var för denna grupp. 2006 gjordes ännu en undersökning och resultaten 

analyserades i flera rapporter. Undersökningen visade att den afrouruguayanska befolkningen 

avslutar färre år i skolan än den vita befolkningen, de börjar arbeta vid yngre åldrar än de vita, 

och de är överrepresenterade i de fattigaste grupperna av samhället (se tabell i bilaga 9.1).88 

Generellt har siffrorna visat att den afrouruguayanska befolkningen idag fortfarande har sämre 

levnadsvillkor än den vita befolkningen. Diskrimineringen visar sig i skolan, i arbetslivet, i 

ekonomiska skillnader, i hälsosystemet, i känslan av samhörighet eller utanförskap. 89  

                                                      
82 Antón, 1993, s.56 
83 Goldman, 2003, s.120, Alfaro, 1998, s.135 
84 Scuro Somma, Lucía et.al., 2008, s.14 
85 Montaño, 2001, s. s.36, 57, 75-77. Rodriguez, 2007, s.34 
86 Dåvarande presidenten José Batlle y Ordoñez importerade ett regeringssystem som sökte efterlikna den i 
Schweiz, därav begreppets ursprung. 
87 Ferreira, 2002, s. 15-16, Argañaraz, 1999, s. 13-14 
88 Bucheli och Cabella, 2007, s. 48 
89 Scuro Somma, et al., 2008, s.150-151, 163 
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Afrouruguayanerna är även överrepresenterade inom lågavlönade yrken: kvinnorna inom 

hushållsnära tjänster och männen inom byggyrken. 35,6 procent av de afrouruguayanska 

kvinnorna arbetar inom hushållsnära tjänster utan något socialt skydd (då det är en till största 

delen informell arbetsmarknad) och 19,9 procent av de vita kvinnorna gör detsamma. 150 år 

efter frigivningen arbetar alltså många svarta kvinnor fortfarande med det som de arbetade 

med under slavhandelns tid. Rapporterna har kommit fram till att afrouruguayanska kvinnor 

har det något svårare än afrouruguayanska män då de ofta upplever dubbel diskriminering, 

dels p.g.a. sitt kön och dels p.g.a. sin hudfärg. 50 procent av den afrouruguayanska 

befolkningen hamnar under fattigdomssträcket vilket är dubbelt så många som hos den vita 

befolkningen. 90 Uruguays svarta minoritet är relativt stor, i folkräkningen från 2006 angav 

9,1 procent av Uruguays befolkning att de ansåg sig tillhöra den afrouruguayanska 

folkgruppen. År 2007 blev motsvarande siffra 10,5 procent. 91 

9.4 Karnevalen och kvinnorna 

Candombe har genom historien uttryckts inom karnevalen. Karnevalen kom till Uruguay 

genom spanska kolonisatörer som förde vidare sina traditioner från Anda Lucia till det nya 

landet. Den tidiga karnevalen ägde rum en gång om året, och bestod av bus och lek där 

människor klädde ut sig, spelade musik, hade vattenkrig, eller kastade ägg på varandra. 

Typiskt för karnevalen var att regler kunde brytas, att normer vändes upp och ned och det som 

var förbjudet tilläts, det som var fult blev fint. Förutbestämda roller upplöstes, hierarkier 

förväxlades. De svarta, som hade en underordnad roll i samhället, där många fortfarande var 

”slavar” deltog i karnevalen sida vid sida med de vita. Annars så tydliga gränser blev suddiga, 

och människor som kategoriserades som sekundära (svarta, fattiga, och kvinnor, eller svarta, 

fattiga kvinnor) fick en ny plats. Gamla och unga, vita och svarta, fattiga och medelklass, och 

t.o.m. poliser och konstaplar som egentligen skulle hålla ordningen och förhindra festen sågs 

kasta ägg och vattenballonger enligt flera artiklar från den perioden. 92 Citatet nedan är en del 

av en sångtext från karnevalen 1877: 

”Si los negros con los blancos, confundidos hoy están, solo dura la locura, 

mientras dura el carnaval” (Min översättning: Om de svarta med de vita 

                                                      
90 Ibid., 2008, s.133, 159, 176, Intervju med Beatriz Rodriguez, 2009-02-17. 
91 Scuro Somma, et al., 2008, s.127 
92 Alfaro, 1998, s.136, s.144 
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idag är förväxlade, varar denna galenskap endast så länge karnevalen varar). 

Julio Figueroa, 1877, i Alfaro, 1998, s.144. 

Genom candomben lyckades afrouruguayanerna under slavhandens tid bevara en del av sitt 

liv utanför den absoluta kontrollen som samhället hade över dem.93 Milita Alfaro är en av de 

främsta forskarna i Uruguay kring landets karnevalhistoria. Enligt henne hade även kvinnorna 

en privilegierad roll i karnevalen i Uruguay under 1800-talet. Dolda av den typiska 

ansiktsmasken befriades kvinnorna från samhällets dömande blickar och kunde genom den 

nyvunna anonymiteten röra sig med större frihet. Det fanns ett brett spektra av valmöjligheter 

för kvinnor att delta bland inom karnevalen. Det fanns flera olika kvinnogrupperingarna som 

hade olika roller. Det kunde t.ex. handla om komiska shower med sång och satir, eller grupper 

som kritiserar samhället genom kritiska politiska föreställningar eller gatumusiktåg. Det fanns 

också de sexuellt laddade grupperingarna som sjöng friskt om sexuell åtrå, utan att ta upp 

ämnen som skuld, eller skam. 1890 häktades 75 personer i det årets karneval, och utav dem 

var 30 kvinnor. Att kvinnorna var delaktiga i candomben och karnevalen har inte varit 

konfliktfritt. Det finns t.ex. artiklar och rättegångsdomar som vittnar om svartsjuka makar 

eller pojkvänner som ville förhindra ”sina” kvinnor från att delta, eller som misshandlade dem 

när de upptäckte sin flickvän/fru bland folkmassorna.94 Männens karnevalgrupperingar skrev 

även ofta låttexter som drev med kvinnorna, kritiserade dem och hånade deras kläder, smink, 

vanor, osv. Fördomar typiska för mansdominerande och konservativa tankesätt syns ofta i 

mansgrupperingarnas sångtexter.95 

1873 var 26 av de 85 grupperingarna som anmälde sig till karnevalen kvinnogrupper. Fram 

till 1885 förblev proportionerna mellan mans- och kvinnogrupper likartade. Efter 1885 

minskar kvinnornas medverkan. Det som hände var att Uruguay skulle ”civiliseras” som 

politikerna uttryckte det. Polisstyrkor sattes in för att kontrollera karnevalen, vattenkrigen 

förbjöds, och framför allt kvinnorna förbjöds delta på dessa ”okvinnliga” aktiviteter. 

Statsmakten tvekade inte att använda sig av våld i syfte att disciplinera sina medborgare och 

karnevalens uttryck för fest.96 Under den politiska maktens storsatsning för att civilisera 

uruguayanerna började kvinnor som dansade på offentliga scener eller dylikt att häktas och 

förbjudas i ”moralens namn”. Kontroll och disciplin karakteriserade samhället i Uruguay i 
                                                      
93 Ferreira, 2002, s.23 
94 Alfaro, 1998, s.128-131 
95 Alfaro, 1998, s. 132-133 
96 Alfaro, 1991, s. 43 Argañaraz, 1999, s.12 
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slutet av 1800- och början av 1900-talet. Staten blev mer och mer extrem i sina försök att 

disciplinera folket. Kvinnorna förbjöds t.ex. att ”gå snabbt” 1885, då det gjorde att de 

”förlorade sin hållning”, de förbjöds att gestikulera med armarna när de talade och att höja 

rösten offentligt, eller att vända sig om för att titta på den som gick bakom dem. 97 

Efter disciplineringsprocessen passade varken kvinnor eller svarta in i denna nya eleganta 

karneval, enligt statsmakten. Men det var enligt Alfaro inte lätt att trycka in de fria kvinnorna 

i sin nya snäva roll. Vissa utvecklade strategier för att delta på olika sätt. Förändringar 

påverkade trots allt kvinnornas möjlighet att vara delaktiga i karnevalen. Även karnevalens 

form ändrades, från att ha varit en kaosartad gatufest till att bli strukturerade parader med 

åskådande publik längs sidorna. Det blev en större skillnad på att vara deltagare och på att 

vara åskådare än tidigare, vilket kännetecknar även dagens karneval.98 

 

 

 

                                                      
97 Alfaro, 1998, s. 135 
98 Ibid, 1998, s. 153 


