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Kristo Ivanov först ut i artikelserie om informatiks 

professorer

2008-09-22 

Här är första delen i en artikelserie om professorerna på 
institutionen för informatik, bland annat hur de ser på yrket 
och ämnet. Först ut är Kristo Ivanov som sedan oktober 
2002 är professor emeritus. Nu spenderar den vetgiriga 70-
åringen dagarna med att samla material till en bok. 

Kristo Ivanov samlar nu material till en bok som vänder sig främst 
till ungdomar.

 
 
2002 

pensionerades herr Ivanov, men han har för den skull inte slutat 
jobba. Intresset för ämnet är fortfarande stort, och just nu söker 
Ivanov intressanta uppslag till en kommande bok.  
– Jag samlar på material om kulturkritiska frågor som rör 
informatik, politik, etik och vetenskaplig metod, men jag 
kommer också in på teologi säger Kristo med en lugn stämma.  
 
Han menar att datateknik ger framsteg, men att man inte 
diskuterar vad framstegen betyder, eller om det betyder något 
alls. Det samlade materialet är underlag till en bok som ska rikta 
sig främst till ungdomar. Men själva skrivandet har ännu inte 
börjat, ett visst tvivel har infunnit sig hos den blivande 
författaren, funderingar på om det överhuvudtaget är någon vits 
att ge ut en bok rör sig i huvudet.  
– Jag är rädd för att allt redan blivit sagt. Och så funderar jag 
kring vad som är meningsfullt när man har så lite tid kvar, man 
vill ju inte tala för döva öron, säger han, och förtydligar: Det har 
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gått sex år sedan jag pensionerades, och det känns som ett. 
Tiden går fort.  
 
I botten är Kristo civilingenjör i elektronik, nästan hela 60-talet 
och en bit in på 70-talet jobbade han med att utveckla 
teknikprodukter på det som i dag är Ericsson och på att tillverka 
datorenheter på svenska IBM. Efter det bestämde han sig för att 
sadla om och började doktorandutbildningen.  
– Jag mötte problem på mitt arbete när det gällde 
tillförlitligheten av databaser, säger Kristo.  
 
Han började studera datakvalité vid Tekniska Högskolan och 
Stockholms universitet, institutionen för informationsbehandling 
som idag kallas data- och systemvetenskap. Studierna ledde så 
småningom till en doktorsavhandling som handlade om 
kvalitetskontroll av information och var den första i landet i 
ämnet informatik, år 1972.  
 
1984 utlyste Umeå universitet en professorstjänst. Kristo hade 
då redan jobbat här som lektor, och efter att ha blivit ombedd 
av studenterna att söka, gjorde han det. Tjänsten blev hans, 
men även om utnämnandet är det största ögonblicket i 
karriären, var det kanske inte drömjobbet.  
– Det är roligare att bli professor än att vara det, man måste 
vara beredd att offra sin vetenskapliga karriär till förmån för 
administration och ledning. Det är oerhört slitsamt att försaka 
sin forskning för att hjälpa andra och bygga upp institutionen, 
menar han.  
 
Jag frågar Kristo om hur han ställer sig till att söka finansiering 
från industrin till forskning. Svaret är inte direkt positivt.  
– Jag ser det som en samhällelig och kulturell kris som går igen 
på alla fronter, att man måste anpassa forskningen till de 
områden det finns pengar i, det är sorgligt och dåligt för 
forskningen. Man skall hellre anpassa forskningen till att bli 
mindre resurskrävande. Kristo tillägger att universiteten har det 
svårt med ekonomin, och att det var tryggare förr när man hade 
en budget som var oberoende av externa medel.  
 
På grund av en bruten hälsena, (sviterna av ett missat 
trappsteg) har han på drygt ett halvår inte kunnat åka från 
sommarhuset på Ingarö utanför Stockholm upp till Umeå. En 
tripp han vanligtvis gör flera gånger per termin för att träffa 
studenter och före detta kollegor. Men nu, efter några månaders 
rehabilitering, är han tillbaka. Tiden går fort.  
 
Text och foto: Maria Hedin  
 
Läs mer om Kristo Ivanov på hans hemsida eller läs 
avtackningstalet vid hans pensionering. 
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UCIT - Umeå Center for Interaction Technology

2007-05-10: Datavetenskap förde Torbjörn till speleliten 
2007-05-09: Vimio ordnar TV i mobilen över hela världen 
2007-05-09: Umeåbaserade Ladok ett internationellt ideal 
2007-05-03: Lehman växer och söker nya IT-utvecklare 
2007-05-02: Virtuell jeansreklam vinner DMP-tävling 
2007-05-02: Allt fler dammar av Donkey Kong 
2007-05-02: Lyckat jobb som IT-konsult i New York 
2007-04-27: Ny bok om språkutbildning och informationsteknik 
2007-04-26: Från forskare till chef på världsledande IP-företag 
2007-04-25: Religion och internet diskuteras i HUMlab 
2007-04-25: Umeå universitet + ICEHOTEL = en norrskenshistoria 
2007-04-24: Sogeti växer i attraktivt Umeå 
2007-04-24: Intermedial sida av Kerstin Ekman i HUMlab 
2007-04-20: Informatik får besök från Japan 
2007-04-20: Spelutvecklare gör slagfält till succé 
2007-04-20: Umeå bra på att sprida forskning via internet 
2007-04-19: Åsiktsportal för Rättvisemärkt kaffe 
2007-04-12: IT-satsning alstrar nyheter åt Västerbottens-Kuriren 
2007-04-11: 200 miljoner kronor för samverkan med näringslivet 
2007-04-11: Ny utbildning för processoperatörer 
2007-04-04: Stor bredd på universitetets IT-satsning 
2007-04-04: Gösta Bucht i radio om virtuella miljöer 
2007-04-03: Skellefteåelever bland skrattsalvor och slaganfall 
2007-04-02: Systemvetare från Umeå vinner programmeringstävling 
2007-04-02: Lyckad konferens kring cross media och interaktionsdesign 
2007-03-29: Webbtävling sporrar DMP-studenter 
2007-03-22: Datastudenters IT-system lyfter IBK Dalen 
2007-03-22: Umeåforskare presenterar IT-stöd inom vård under Japanresa 
2007-03-22: Interaktionsdesign och cross media får ny konferens 
2007-03-22: Nätbaserad utbildning för receptarier får godkänt 
2007-03-20: Interaktionsdesigner gör barns miljö roligare  
2007-03-14: Diagnossystem för demens prövas i Japan 
2007-03-12: Sociala nätverk på nätet 
2007-03-12: Säkra gruvor med stöd av digital söktjänst 
2007-03-09: Elsa designar livet bättre 
2007-03-05: Danstokig datavetare med projektledardrömmar 
2007-03-05: Virtuellt verkligt roligt för blivande studenter 
2007-03-05: Stefan Blomberg forskar om retrospel 
2007-03-02: Dataprogram tar Daniel till IT-framtid 
2007-02-27: Stort behov av IT-utbildade enligt AMS 
2007-02-27: ComputerSweden spanar in digital träning 
2007-02-27: Ny spelforskning lockar ComputerSweden 
2007-02-26: Tillämpad IT blir strategiskt utvecklingsområde 
2007-02-26: IT-branschråd bildat till systemvetarprogram 
2007-02-26: Stigs IT-chansning ett smart karriärdrag 
2007-02-22: Expert på stora datamängder 
2007-02-22: Västerbottens-Kuriren går in som ägare i Apberget 
2007-02-15: Cyberphoto bäst i test 
2007-02-14: Oryx världsledande på simuleringar  
2007-02-13: Interaktionsdesign i extrema miljöer 
2007-02-13: Hanna formger sin egen framtid 
2007-02-09: Från tekniklego till Ericsson 
2007-02-09: Furiae en handgriplig fantasi utan gränser 
2007-02-08: Nätet blixtrande affär för ProPrint 
2007-02-07: Minervaelever smakar på datavetenskap 
2007-02-07: Informatikreklam roar på You Tube 
2007-02-02: Coldwood mästare på vinterspel i Umeå 
2007-02-01: Dataspelsföretag väntar jackpot i Umeå 
2007-01-31: Datavetenskap lockar gymnasieelever 
2007-01-30: Miljonstöd till forskning om hjärnans vätskesystem  
2007-01-30: IT-företag hittar inga kvinnor att anställa 
2007-01-25: IT-företaget Polystar glänser i Umeå 
2007-01-24: HUMlabs förståndare vetenskapsgäst i Sveriges Radio 
2007-01-23: Lysande utsikter för strålningsfri utbildning 
2007-01-18: CMTF uppmärksammas i Norrländska Socialdemokraten 
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UCIT - Umeå Center for Interaction Technology

2007-01-08: Viktigt att ny teknik stöttar äldre 
2006-12-14: Spretig utveckling i forskning om information och bibliotek 
2006-12-14: Dagens forskning ger morgondagens Ericsson 
2006-12-07: Ökad satsning på IKT och lärande 
2006-12-06: Genusforskning utmanar industrins mansdominans 
2006-11-29: Mer pengar för IKT i undervisningen 
2006-11-27: Medicinsk teknik i Umeå växer med japanskt samarbete 
2006-11-21: Ski-doo X-Team Racing släpps i USA 
2006-11-20: Världsledande miljö för medieproduktion 
2006-11-20: IT-företaget Acino anställer fler 
2006-11-20: Datorteknik kan ge dementa stöd 
2006-11-20: Fördelar med långsam uppkoppling 
2006-11-14: Användbarhet viktigt för cross media-forskare 
2006-11-14: Forskare studerar mobilt arbete 
2006-11-13: Umeå universitetets GIS-studenter sätter Lycksele på kartan 
2006-11-13: Stort intresse för datavetenskap på mässa 
2006-11-12: Seminarium om användbarhet och cross-media 
2006-11-08: Vinn en dator och börja plugga IT 
2006-11-07: Sparbanksstiftelsen Norrland stödjer säkrare gruvor 
2006-11-02: Victor Kaptelinin aktuell med ny bok 
2006-11-02: Medicinsk teknik förenar universiteten i norr 
2006-10-26: Fråga inte vad det är för fel på kvinnorna 
2006-10-23: IT-stöd för närdiagnostik i fabriker 
2006-10-20: Journaliststudenter startar webbtidning 
2006-10-19: Jonny Holmström publicerad i Journal of AIS 
2006-10-18: CDT-invigning i Skellefteå 
2006-10-18: Konsten att återskapa information 
2006-10-18: IFOR får miljonstöd av Sparbanksstiftelsen Norrland 
2006-10-13: Bokkapitel om närdiagnostik som nytt forskningsområde 
2006-10-12: Jonny Holmström installeras som professor 
2006-10-11: Dator som liknar bok hjälper dementa 
2006-10-11: 900 elever upptäcker universitetet 
2006-10-11: Aktivister bildar opinion på internet 
2006-10-06: SERPS' 06 - Konferens om programutveckling 
2006-10-02: Fråga doktorn på nätet 
2006-09-28: Universitetsbiblioteket får en jourhavande bibliotekarie 
2006-09-28: IT-boom i Umeå 
2006-09-27: Bättre planering sparar miljoner åt gruvbolagen 
2006-09-27: Vill spåra prostatacancer med sensorer 
2006-09-20: Ny e-tjänst för säkerhet i gruvor  
2006-09-20: Pär Ström om IT-revolutionen 
2006-09-18: Datorer är dåligt anpassade för äldre 
2006-09-18: Se på fotboll i mobilen 
2006-09-15: WM-data vill anställa fler 
2006-09-15: Umeå universitetsbibliotek synliggör rara böcker på nätet 
2006-09-13: Nyhetstidning lyfter fram IT i Umeå 
2006-09-13: Gymnasieelever får bärbara lånedatorer 
2006-09-07: IT-företaget Acino tror på kraftig tillväxt 
2006-09-04: Strokedrabbade får hjälp i virtuell miljö 
2006-08-30: Johanna Högberg prisad för bästa bidrag 
2006-08-28: Digital medieproduktion lockar studenter 
2006-08-22: Interaktion i digitala miljöer  
2006-08-07: Skapar nya världar för film, tv och spel 
2006-08-07: base media i Umeå nyanställer 
2006-06-21: Kraftfull satsning på humaniora och IT 
2006-06-14: Umeå universitet först i Norden med podsändningar 
2006-06-14: Komatsu Forest samarbetar med universitetet 
2006-06-12: Från information till interaktion 
2006-06-12: Microsoft vill ha starka band mellan universitet och näringsliv 
2006-06-10: HUMlab moderniserar Europas digitala arkiv 
2006-06-09: PARA´06 lockar många internationella forskare till Umeå 
2006-06-09: Datavetare som jobbar med Ajax 
2006-06-09: Exjobbare förbättrar Bolidens mätmetoder 
2006-06-07: Artiklar om Online Media Space 
2006-06-02: VRlab omskrivet i New Scientist 
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UCIT - Umeå Center for Interaction Technology

2006-06-02: Studenter presenterar sin kunskap på konferens 
2006-05-31: Informatik i centrum när industri möter IT 
2006-05-22: Anders Moberg utsedd till Årets ID-student 
2006-05-19: Pilates i cross-mediaprojekt 
2006-05-18: Uppsatser och studentfavorit prisas 
2006-05-17: Budskap krävs för lyckade internet-kampanjer 
2006-05-17: Viktigt visa intresse för att få jobbet 
2006-05-17: Nätverk ökar chansen att få jobb 
2006-05-17: Ny mötesplats för forskare, studenter och samhälle 
2006-05-17: Jätteskönt att börja jobba 
2006-05-16: Temadag en bra IDé 
2006-05-15: Kalle Jegers virtuella skattjakt 
2006-05-15: Systemvetardagen om utbildningens innehåll 
2006-05-15: Konferens om artificiell intelligens  
2006-05-12: Kassajobbet på ICA gav IT-jobbet 
2006-05-09: Stort intresse för design med användare 
2006-05-08: 300 skolelever programmerar legorobotar 
2006-05-08: Virtuella världar skapar socialt samspel 
2006-05-05: Informationstekniken förändrar vår livsvärld 
2006-04-28: Resolution lanserar spel på ryska marknaden 
2006-04-27: Konsumentminister träffar it-forskare i Umeå 
2006-04-11: SCA får hjälp av student med friska ögon  
2006-04-10: Umeå universitet når nya studenter via Lunarstorm 
2006-04-05: Praktik ger IT-studenter jobb i Umeå 
2006-04-04: Studenter bygger system för valfrågor 
2006-04-03: Artiklar från Informatik accepterade 
2006-04-03: Dagens intranät är dyra och används för lite 
2006-03-30: Industriråd för ProcessIT bildat  
2006-03-27: Informatik träffade gymnasieelever  
2006-03-20: Satsning på digitala upplevelser 
2006-03-17: Webbdesigntävling på DMP avgjord! 
2006-03-17: IT-företag ropar efter nyutbildade 
2006-03-08: Ny blogg kring genus och teknologi 
2006-03-07: Kroppens rörelser ska kännas igen av datorn 
2006-03-06: Världsledande förlag publicerar Linda Bergkvists konst 
2006-03-03: Ny design hjälper läshandikappade på biblioteket 
2006-03-02: Systemvetarstudent lanserar marknadsplats på nätet 
2006-02-28: Apberget slår rekord med 100 000 användare 
2006-02-24: Mikael Wiberg bland toppforskare på Microsoft-seminarium 
2006-02-24: EU-projekt om nätbaserad utbildning invigs i Umeå 
2006-02-21: Podsändningar – nytt grepp på lärarutbildningen vid Umeå universitet 
2006-02-20: Ny forskning kring simulering av kranvajrar 
2006-02-17: SMART hjälper medborgaren tycka till 
2006-02-17: CMTF får EU-stöd för medicinteknik 
2006-02-17: Forskning om interaktiv underhållning får EU-bidrag 
2006-02-16: Webben — ett verktyg mot sexuellt överförbara sjukdomar 
2006-02-16: Forskning och Framsteg uppmärksammar nätkulturer 
2006-02-06: Informatik har e-learningutbyte med Ukraina 
2006-02-06: Deltagande design med doktorander 
2006-02-03: IT och Umeå universitet uppmärksammas 
2006-02-03: Tillväxten inom IT ökar under 2006! 
2006-01-26: Artikel av Jonny Holmströn accepterad 
2006-01-25: Licentiatuppsats av Magnus Eriksson 
2006-01-11: Teknik hjälper konsumenter styra över reklam 
2006-01-10: Tjejhelg 2006 lockar gymnasietjejer 
2006-01-09: Digital konstnär uppmärksammas 
2006-01-09: Design för att uttrycka känslor 
2005-12-20: Videokonferensseminarium med skolminister Ibrahim Baylan  
2005-12-20: Informatik och UCIT besöker Bryssel 
2005-12-15: Interaktionsstudenter får jobb 
2005-12-13: Datamining hanterar stora datamängder 
2005-12-09: Mikael Wiberg utnämnd till docent 
2005-12-06: IT-företag i Umeå växer och anställer fler 
2005-12-06: Medicinsk teknik stärker samarbetet i norr 
2005-12-05: Gymnasieelever byggde lego med informatik 
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UCIT - Umeå Center for Interaction Technology

2005-11-24: Gridforskning får bidrag från Vetenskapsrådet  
2005-11-23: Designhögskola med världsklass inviger ny byggnad 
2005-11-23: Designhögskolan får 15 miljoner av Balticgruppen 
2005-11-21: Per-Åke Wedin hyllas med konferens 
2005-11-21: Datavetenskap firar 20 år! 
2005-11-18: ProcessIT bidrar till nya affärsmöjligheter 
2005-11-10: Studentblogg vinner pris 
2005-11-07: IT-branschen ljusnar visar undersökning 
2005-10-24: Jonny Holmström tar emot Skytteanska samfundets pris 2005 
2005-10-19: Skateboardspel i MIT-huset 
2005-10-19: Skolelever programmerar legorobotar 
2005-10-17: Skolbarn möter datorspel, robotlego och digitala ritbrädor  
2005-10-17: Linda Bergkvists digitala ögon 
2005-10-11: Teknikdagen en mötesplats mellan universitet och företag 
2005-10-11: 20-årsjubileum för institutionen för datavetenskap 
2005-10-04: Umeå bra med i programmeringstävling 
2005-09-27: Ett virtuellt museum - inte bara webb 
2005-09-20: Lag mot bloggar 
2005-09-20: SM och NM-tävling i programmering  
2005-09-16: Forskare stöder dementas vardag 
2005-09-16: Irland satsar på samarbete med Umeå universitet kring IT-forskning  
2005-09-05: Undersöker rörelsemönster i knäproteser  
2005-09-02: HUMlab i internationell topp 
2005-08-31: Umeåforskare publicerad i Scandinavian Journal of Information Systems 
2005-08-26: Konferens om processindustrin i Norrbotten och Västerbotten 
2005-08-19: Erik Stolterman blir professor i USA  
2005-08-18: Studenter från Designhögskolan till final i internationell designtävling 
2005-08-08: Digital teknik ger konstnären nya mötesplatser 
2005-07-01: Bengt Palmgren får pris av Kempestiftelserna 
2005-06-28: Sogeti i Umeå anställer 25 nya IT-konsulter  
2005-06-27: Process Nordic uppmärksammar norra Sverige 
2005-06-14: Världens ledande skogsmaskintillverkare besöker Umeå universitet 
2005-06-14: Designhögskolan visar examensarbeten i Stockholm 
2005-06-13: Telemedicin för käkkirurger 
2005-06-10: Linda Bergkvist och interaktionsdesign i annonsbilaga 
2005-06-10: Senaste framstegen inom medicinsk teknik presenteras i Umeå 
2005-06-07: Thomas Nilsson försvarar lic-avhandling  
2005-05-31: "2gather” blir Sveriges bidrag i Microsofts tävling Design Expo i USA 
2005-05-31: Robert Granat försvarar licavhandling i datavetenskap 
2005-05-30: Jonny Holmström tilldelas Kungliga Skytteanska samfundets pris 
2005-05-27: Digitala assistenter som hjälper 
2005-05-26: Microsoft Research besöker Designhögskolan 
2005-05-25: IT och organisationsförändringar 
2005-05-23: Bioresonator får pris för ögontrycksmätare 
2005-05-20: ProcessIT vid officiell Vinnova-ceremoni 
2005-05-20: Lyckat samarbete kring underhållande läromediespel 
2005-05-17: Relationen till informationstekniken avgör nyttan 
2005-05-13: Designhögskolan – ett framtida ”excellence center”? 
2005-05-12: Stratification of Matrix Pencils in Systems and Control: Theory and Algorithms 
2005-05-09: Om ungas skrivande i IT-samhället 
2005-05-09: Informationsteknik och språkutbildning 
2005-04-28: IT-studenternas blogg en succé! 
2005-04-27: Bombardier och Resolution lanserar snöskoterspelet Ski-Doo X-Team Racing 
2005-04-26: Uppgång för IT i Umeå och Skellefteå 
2005-04-26: Nätkulturer bland barn och unga 
2005-04-20: Digital teknik och hällristningar 
2005-04-20: ProcessIT i Vinnovanytt 
2005-04-19: Umeåföretag skapar interaktiva sportsändningar 
2005-04-15: Jonny Holmström: Höj debattnivån om fildelning! 
2005-04-11: Flashigt om program på Informatik 
2005-04-06: Datavetenskap informerar om kurser 
2005-04-06: Thesis Day lockade många studenter 
2005-04-04: Datamining för historiskt material  
2005-04-01: Mobil lärmiljö ger interaktion 
2005-04-01: Spela mobiltelefonspel på skoltid 
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UCIT - Umeå Center for Interaction Technology

2005-04-01: Dataspel och pedagogiska ambitioner 
2005-04-01: Thesis Day 2005 
2005-03-29: Mikael Wiberg i ComputerSweden 
2005-03-24: Examination på webben får positivt bemötande  
2005-03-24: Sveaskog stöder IFOR och forskning om smarta kranar 
2005-03-21: Nya grepp för att locka studenter till IT-utbildningar 
2005-03-21: Ny utbildning i Digitala affärer 
2005-03-16: Underhåll av maskiner på distans 
2005-03-16: Teknikerns roll vid videokonferenser 
2005-03-16: Artikel accepterad om ”availability management” 
2005-03-14: HUMlab imponerar i utvärdering 
2005-03-01: ProcessIT Innovations arrangerar Kick-Off 
2005-02-28: Konferens om Biomedical Engineering and Medical Physics 
2005-02-25: Öppet hus med informatik 
2005-02-22: Design möter vetenskap 
2005-02-18: Samarbete inom e-government 
2005-02-16: Vad gör barn och unga på nätet? 
2005-02-16: Interaktivt spel visades på stadsbiblioteket 
2005-02-15: Seminarium med Kenny Erleben 
2005-02-11: Lättare för läkare att bedöma demens 
2005-02-10: Tjejhelg 2005 bjuder in gymnasietjejer 
2005-02-10: Scott Baden besöker Umeå 
2005-02-09: Virtuella teatrar i dramaundervisning 
2005-02-08: Självbetjäning på stadsbiblioteket 
2005-02-07: Interactive Institute lanserar ny webbsida 
2005-02-04: Henry Jenkins och tillämpad humaniora 
2005-02-04: E-dialog med Umeås invånare 
2005-02-03: IT-forskning på Västerbottensdagar 
2005-02-01: Content Studio lockade många 
2005-01-25: Computersweden speglar IT i norr 
2005-01-25: Starkt IT-samarbete med Japan 
2005-01-19: Digital redigering och postproduktion 
2005-01-19: HUMlab bloggar 
2005-01-17: Umeå får bredbands-tv 
2005-01-17: Informatik informerade på Öppet Stadshus 
2005-01-17: Succé för IT-sjuksköterskeutbildning  
2005-01-13: Den teknologiska texturen 
2005-01-13: Umeå deltar i storsatsning på demenssjukdomar 
2005-01-13: Coldwood lyckas med spel 
2005-01-11: Bredband åt alla när uppkoppling pågår? 
2004-12-16: Lars-Erik Janlert medverkar i bok om informationssamhället 
2004-12-08: Jonny Holmström utnämnd till docent 
2004-12-06: Utvecklingsprojekt om IT och lärande får EU-miljoner 
2004-12-03: HPC2N Sarek - superdatorberäkningar 
2004-12-02: Forskningssamverkan om nya simuleringsmetoder 
2004-11-30: Ny bok om Thoughtful Interaction Design 
2004-11-24: ProcessIT Innovations Vinnväxtvinnare 
2004-11-23: Stor satsning på affärsstrategiska plattformar 
2004-11-22: Seminarium om e-learning i samarbete med CINS 
2004-11-15: Bilder från UCITs kick-off 
2004-11-09: Kick-off för UCIT 
2004-11-09: 900 000 kronor för forskning på P2P-teknik 
2004-10-27: Åtta miljoner från Kempestiftelserna till intelligenta fordon 
2004-10-21: Samarbete med Japan 
2004-10-21: Träningssimulator vinner pris 
2004-10-20: VRlab i Sveriges Radio 
2004-10-20: Sveriges Radio om interaktionssamhälle 
2004-10-11: IT är en fråga om kultur 
2004-09-27: Ny bok om interaktionssamhället 
2004-09-10: Östermalmselever hjälper forskare med design 
2004-06-24: Stipendiater studerar digital litteratur och bloggar  
2004-06-09: Filmbearbetning – unik kurs vid Umeå universitet 
2004-03-30: Informatikutbildningen i Umeå bäst i landet 
2004-03-22: Swedkid slåss om internationellt it-pris 
2004-02-27: Tunga företagsledare stärker UCIT 
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