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Titel 
Författare 
Utgivningsår 

Ansvarig  
utgivare 

Litteratur form & 
Kvalitets-granskning 

Vem är författaren och varför har  
självbiografin skrivits? 

På vilket sätt kan jag använda denna 
text för detta arbete? 

Aman: en 
somalisk 
kvinnas 
berättelse 
 
Barnes, VL & 
Boddy, J   
 
2006 

Damm förlag Biografi  
 
Granskad av förlaget   

Författarna är Virgina Lee Barnes och 
Janice Boddy som berättar om när 
Aman könsstympas och konsekvenserna 
det medför. 

Biografin passar bra överrens med syftet 
då den belyser en kvinnas erfarenhet av 
en könsstympning och dess 
konsekvenser. 

En blomma i 
Afrikas öken 
 
Dirie,W  
 
2000 

Bra böcker  Självbiografi 
 
Granskad av förlaget   

Författaren är Waris Dirie som berättar 
sin historia om när hon könsstympades 
och hur det var att leva med det i 
västvärlden.  

Självbiografin är en personlig berättelsen 
om upplevelsen om att könsstympas där 
författaren hur hon påverkas, tycker och 
känner.  

Smärtans barn 
 
Dirie, W 
 
2005 

Bra böcker  Biografi  
 
Granskad av förlaget   

Författaren är Waris Dirie som 
sammanställt andra könsstympade 
kvinnors berättelser.  

Biografin beskriver syftet och belyser 
upplevser av könsstympningen och hur 
det är att leva med det i västvärlden.   

Skändad: en 
överlevares 
berättelse 
 
Koïta, K 
 
2007 

Prisma  Självbiografi  
 
Granskad av förlaget   

Författaren är Khady Koïta som utsätts 
för könsstympning och ägnar sitt liv i 
kampen mot könsstympning.  

Biografin belyser en kvinnas upplevelser 
innan, under och efter könsstympningen. 
Den belyser både det goda och dåliga 
vårdandet.  
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Born in the big 
rains: a memoir 
of Somalia and 
survival 
 
Korn, F & 
Eichhorst, S 
 
2006 

Feminist 
Press at the 
City 
University 
of New 
York 

Självbiografi  
 
Granskad av förlaget   

Författarna är Fadumo Korn & Sabine 
Eichhorst som berättar om när Fadumo 
könsstympas.   
 

Självbiografin berör syftet då kvinnans 
erfarenhet av könsstympningen och 
konsekvenserna av denna färgas starkt i 
biografin. 

Slav: en sann 
historia 
 
Nazer, M & 
Lewis, D 
 
2004 

Bonnier Självbiografi  
 
Granskad av förlaget   

Författarna är Mende Nazer & Damien 
Lewis som berättar om Mendes 
smärtsamma resa genom livet där hon 
även könsstympas och säljs som slav till 
västvärlden.  

Ett kapitel i biografin berör studiens syfte 
där kvinnans erfarenheter av 
könsstympningen präglar hennes liv.  



	  
	  

	  

Exempel på analysförförande  Bilaga 5 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Kategori 

”Han [läkaren]sade: ”du ska veta att du 
inte är ensam. ..en strid ström av kvinnor 
kommer hit med samma problem”  

”Du ska veta att du 
inte är ensam” 

Att få hjälp av vården 
 

Mötet med vården  
 
 

”Jag vet att Gud har skapat min kropp 
till fulländning sådan som jag var när jag 
föddes. Där efter plundrade mannen mig 
på min kraft och gjorde mig till en 
krympling. Jag blev bestulen på min 
kvinnlighet.”  

Mannen plundrade 
mig på min kraft och 
gjorde mig till en 
krympling. Bestulen 
på min kvinnlighet. 

Den patriarkala makten 
 
Berövad sexualitet 

Makt och kontroll 
 

”Half my life was filled with pain; the 
other half, fear of pain.”  

Halva mitt liv var fyllt 
av smärta, den andra 
halvan, rädslan för 
smärta 

Den olidliga smärtan  Att lida i det tysta  
 

	  


