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Ulla Johnsson-Smaragdi in memoriam

Vår vän och kollega professor Ulla Johnsson-Smaragdi gick bort den 23 oktober 2006
efter en längre tids sjukdom. Ulla Johnsson-Smaragdi var bördig från Kättilstorp. Hon
hade sin skolgång i Vederslöv och Växjö, innan hon påbörjade sina akademiska studier
i sociologi, statsvetenskap, informationsteknik och administrativ teknik vid dåvarande
universitetsfilialen i Växjö, vilket resulterade i en filosofie kandidatexamen 1973.

Tidigt väcktes hennes forskningsintresse för barn, unga och medier och hennes dok-
torsavhandling från 1983 handlar just om detta. Titeln på avhandlingen, TV Use and
Social Interaction in Adolescence, vittnar om hennes intresse för mediernas betydelse
i unga människors vardagsliv; hur medieanvändningen utvecklas och förändras för
ungdomar mellan 11 och 15 år. I avhandlingen kunde hon bland mycket annat visa hur
föräldrarnas TV-tittande också styrde ungdomarnas användning. Avhandlingen blev
mycket omtalad, vilket bland annat visas av att en kortversion på svenska snart publi-
cerades, liksom en motsvarande version på tyska.

Redan i mitten av 1970-talet började Ulla Johnsson-Smaragdi som forskningsassis-
tent inom projektet Mediapanel och två decennier senare blev hon ansvarig för att föra
projektet vidare. Mediapanel är ett av Sveriges förnämsta forskningsprogram inom
medieforskningen och har rönt stor nationell och internationell uppmärksamhet. Pro-
grammet syftar till att under lång tid följa ungdomars medievanor och i programmets
regi har publicerats flera internationellt uppmärksammade böcker, artiklar och avhand-
lingar. 1995 blev Ulla Johnsson-Smaragdi docent i sociologi vid Lunds universitet.

Ulla Johnsson-Smaragdi lämnade 1999 Lunds universitet – där hon varit lektor och
under en period tf professor – för ett lektorat i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Växjö universitet och ett år senare befordrades hon där till professor. I Växjö arbetade
hon vidare med medie- och ungdomsforskningen, deltog i undervisningen på samtliga
nivåer i grundutbildningen och bidrog också på flera sätt till institutionens bredare forsk-
ningsverksamhet och forskningsmiljö. Hon deltog aktivt i den samhällsvetenskapliga in-
stitutionens forskningskommitté, dess beredande och policyformulerande arbete. Ulla
Johnsson-Smaragdi hade stor erfarenhet av och kunskap om så kallade panelstudier – ett
kunnande som hon aktivt förmedlade till den grupp inom institutionen som genomförde
stora enkäter kring Växjöstudenternas väg genom universitetet.

Ulla Johnsson-Smaragdis publikationslista är lång och omfattande och forskningen
om barn, ungdomar och medier var alltså det som låg henne närmast. Vid sidan om
forskningen deltog hon också i undervisningen på olika nivåer och hon var bland stu-
denterna en mycket uppskattad uppsatshandledare. Hon var också en väl ansedd delta-
gare vid nationella och internationella forskningskonferenser och hade ett stort interna-
tionellt kontaktnät.

Trots sin sjukdom arbetade Ulla in i det sista med att förbereda och genomföra yt-
terligare en större studie inom projektets ram. En vecka efter hennes bortgång publice-
rades en artikel om ungas bokläsning som hon skrivit tillsammans med kollegan Anne-
lis Jönsson. Hon hann också knyta Mediapanel till ett internationellt forskningspro-
gram om ungdomar och massmedier.

En mycket omtyckt och uppskattad forskare, kollega och vän har lämnat oss.
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