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Tre återkopplingar
Olle Johansson, Med.dr, Docent i neurovetenskap och f.d. forskare vid Karolinska Institutet - KI
Olle, som har granskat boken ur medicinsk synvinkel, återkopplade, när boken var färdig,
kärnfullt med att: ”Jag gillar din bok stenskarpt, den bjuder på en hisnande läsupplevelse! Den är
dessutom ett intellektuellt komplement till Svenska Akademi-ledamoten Horace Engdahls
nyligen utkomna bok "De obekymrade".

Åsa Gisel, barnmorska och högskoleadjunkt
”Vilket otroligt omfattande jobb du har gjort. Jag har skummat igenom innehållet och
upplever att boken rymmer mycket och kan liknas vid en uppslagsbok inom området. Som
barnmorska har jag i början av 20-talet även jobbat på ungdomsmottagning samt varit
skolsköterska efter det att jag hade fått min distriktssköterskebehörighet. Det var mycket i
boken som jag inte kände till och jag kan tänka mig att kliniskt verksamma inom dessa
områden skulle ha nytta av en sådan här "uppslagsbok".
Jag förstår att du har en vetenskapligt redogörande ton i det du skriver och vill inte lägga på
några moraliska värderingar. Personligen är jag väldigt bekymrad över porrindustrin och den
beroendeframkallande aspekten av det. Jag tycker också att det finns en hel del sexuella
beteenden som är skadliga och kan leda till allvarlig ohälsa. Nu finns ju vaccination mot HPV
16 och 18 men ökningen av cancerformer kopplat till detta är något som jag har kommit i
kontakt med.”

Annie, L. högskolestudent
”Jag har lärt mig väldigt mycket genom hela boken. Kapitel 5 om Masters och Johnson
kände jag igen från gymnasiet - dock inte från en NO lektion utan från svenskan. Där
läste vi stycken ur deras texter som vi sedan analyserade och diskuterade. Tex hur synen
på kvinnan och hennes sexualitet har förändrats under de senaste 100 åren. Även om
penisstorlekar och dess funktioner.
Jag skulle säga att boken är mycket mer detaljerad än vad jag innan fått lära mig.
Kapitlen om kvinnans anatomi, sexleksaker, onani, oralsex och queer hade jag ganska
bra koll på sedan innan. I övrigt kände jag till ca 50%, skulle jag nog säga. Sammantaget
mycket nytt för mig!
Jag tycker inte att språket är för akademiskt i boken, som du frågade om.”

”Sexualitet, identitet och relationer ” av Stig Ottosson

Om författaren
Stig Ottosson är docent i innovationsteknik, tekn. dr i fysik,
civilingenjör i teknisk fysik och civilekonom. Således har han en
tämligen bred och tvärvetenskaplig akademisk bakgrund.
Han har i olika omgångar varit professor i Sverige, Tyskland och
Norge. Sedan 2018 är han professor emeritus, d.v.s. pensionerad
professor, vid NTNU - Norges Tekniska och Naturvetenskapliga
Universitet.
I sin roll som professor har Stig utvecklat och varit kursansvarig för
kurser både på bachelor- och masternivåerna, undervisat främst
teknologer och arbetsterapistudenter samt utvecklat olika typer av
läromedel. Parallellt med lärarrollen har en viktig uppgift för
honom varit handledning av doktorander och egen forskning.
Ytterligare en roll för honom är och har varit att vara s.k. referee,
d.v.s. sakkunnig, för olika internationella vetenskapliga konferenser och i flera olika
vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Journal of Applied Research in Higher Education. Hans egna
vetenskapliga publikationer har per den 2020-11-11 lästs 18.926 gånger och citerats 627 gånger.
Mellan sina akademiska anställningar har Stig varit industriellt verksam och har bl.a. lett
utvecklingen och anpassningen av olika typer av hjälpmedel för funktionshindrade. Det innebär,
beroende på varje brukares anatomi, fysiologi och i viss mån psykologiska stämning och
kognitiva förmåga, mängder av överväganden vad gäller produkternas utformning och funktion.
Stig har även varit och är politiskt engagerad och har t.ex. varit ledamot under fyra år i Öckerö
kommuns Socialnämnd och GöteborgsRegionens Sociala arbetsutskott, vilket innebar att
konfronteras med allehanda sociala problem och deras bakgrunder.
Författarens främsta syfte med boken är att på ett lättfattligt sätt ge en samlad bild av de senaste
årens utveckling inom området. Han knyter ihop dokumenterade
kunskaper från forskarvärlden med referenser som normalt sett inte
används i strikt vetenskapliga arbeten, men som kan användas i
populärvetenskapliga arbeten som denna. I bokens inledning finns
information om bakgrunden till boken och hur arbetet har utförts.
I övrigt kan nämnas att Stig har tre vuxna barn som i sin tur har åtta
barn. Utöver att skriva vetenskapliga artiklar, utveckla läromedel och
att vara vetenskapligt sakkunnig, motionerar och tränar han
regelbundet, är han politiskt engagerad och är han engagerad i det
humanitära yrkesnätverket Rotary International liksom i Sveriges
Läromedelsförfattares Förbund (slff.se).

