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The complexity of generalisation:  

A phenomenological approach to economic affairs among women in Zanzibar Town  
 

The ethnographic focus of this thesis is on women and their economic affairs in Zanzibar 

Town, a primarily Muslim society along the Swahili coast. Employing a phenomenological 

perspective, using participant observation as the main methodological approach the aim is to 

explore how Zanzibari women engage in economic affairs and in particular, how these 

activities are embedded in a certain moral universe and the social relationships of which these 

are constituted. Furthermore, the focus is on how women, through this engagement, reproduce 

aspects of a lifeworld while at the same time contributing to change. Societal change is in 

other words seen as a result of the person-society interplay. Beyond the focus on women and 

their economic strategies, this thesis therefore deals with questions of agency, context and 

social change. I argue that there is a need to see women and their economic affairs against a 

backdrop of how daily life is organized and pay attention to women’s experiences. Such a 

perspective, as one among many, will enrich debates on gender and development. In 

particular, a perspective based in the experiences of women themselves is seen as a way to 

resist generalized and framed interpretations on women and the way they engage in economic 

affairs.  

 

Sammendrag  
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Generaliseringens kompleksitet:  

En fenomenologisk tilnærming til økonomisk aktivitet blant kvinner i Zanzibar by 

 

Det etnografiske fokuset i denne avhandlingen er kvinner og deres økonomiske aktiviteter i 

Zanzibar by, et muslimsk øysamfunn langs Swahili-kysten i Øst-Afrika. Ved å anvende et 

fenomenologisk perspektiv har målet vært å utforske hvordan kvinner engasjerer seg i 

økonomisk aktivitet, og særlig hvordan disse er innvevd i et gitt moralsk univers og de sosiale 

relasjoner som det konstituerer. Videre er fokuset på hvordan kvinner gjennom sin 

økonomiske deltakelse reproduserer aspekter ved en livsverden og samtidig bidrar til endring. 

Denne endringen ses som et resultat av et person-livsverden samspill og avhandlingen tar 

dermed også opp spørsmål om agens, kontekst og endring. Det argumenteres for deltagende 

observasjon som metodologisk tilnærming. Kvinners økonomiske aktiviteter må forståes 

gjennom å se hvordan dagliglivet er organisert og det er viktig å ta hensyn til kvinners 

erfaringer i forståelsen av deres økonomiske engasjement. Et slikt perspektiv, som et av flere, 

vil berike debatter om kjønn og utvikling. Særlig vil et perspektiv, basert i kvinners egne 

erfaringer, muliggjøre en kritikk mot generaliserte og forutinntatte forståelser om kvinner og 

måten de engasjerer seg i økonomisk aktivitet på. 


