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Handskrift 162 
Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-) 
 
Kristo Ivanov föddes i Belgrad 1937 och har bott och studerat i bl.a. Italien och Brasilien. Efter en 
civilingenjörsexamen i elektronik flyttade han 1961 till Sverige och arbetade under flera år inom 
teknik- och databranschen. Efter studier vid Tekniska Högskolan och Stockholms universitet kunde 
han 1972 lägga fram en doktorsavhandling med titeln ”Quality-control of Information”– den första 
svenska avhandlingen i ämnet informatik. 
Efter sin disputation tjänstgjorde han som lektor vid universiteten i Linköping, Stockholm och Umeå. 
1984 blev han Umeå universitets förste professor i informatik, en tjänst som han innehade fram till 
sin pensionering 2002. Hans forskningsområden kan sammanfattas med begrepp som: Quality-
control of Information, Hypersystems, Security och Cultural Criticism. 
 
Kristo Ivanov har till Umeå universitet överlämnat ett arkiv med publikationer och arbetsmaterial 
från sina år vid svenska universitet. Han har även donerat ett digitalt arkiv bestående av datafiler och 
dokument från sin verksamhet både inom akademien och privat. Hans webbpublicerade material i 
form av hemsidor och debattinlägg finns även sparat i arkivet som är fritt tillgängligt för forskning. 
 
Mer information om Kristo Ivanov, hans verksamhet och länkar till hans personliga hemsidor finns på 
Wikipedia under adress:  https://en.wikipedia.org/wiki/Kristo_Ivanov  
 
 
Umeå 2014-12-08 (med tillägg 2018-02-15) 
Forskningsarkivet  
 
Göran Larsson 
Arkivarie 

 

Förteckning: 
Handskrift 162. Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-) 
 
1. Manuskript   

  Vetenskapliga publikationer   volym 
 Förteckning över Kristo Ivanovs tryckta publikationer (För 

webbpublikationer se volym 162:6-7)  
1960-2006 162:1 

    
 Egna uppsatser och forskningsrapporter (tryckta och kopierade) 

vid Umeå universitet, Stockholms universitet, Statskontoret 
m.fl.  

1970-1977 
 

    
 Egna uppsatser och forskningsrapporter (tryckta och kopierade) 

vid Stockholms universitet.  
Även opublicerat manuskript ”Om integrationen mellan 
värderingar och logik i den tekniska utvecklingen”  

1979 162:2 
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 Egna uppsatser och forskningsrapporter (tryckta och kopierade) 

vid Umeå universitet, Linköpings universitet och Svenska 
Arbetsgivareföreningen 

1980-1993 163:3 

   
 Undervisning    

 Arbetsmaterial för studier i Informations- och systemvetenskap 
vid Linköpings universitet 

1979-1980 162:4 

    
 Arbetsmaterial och kursbeskrivningar för studier i Informations- 

och systemvetenskap vid Linköpings universitet och Umeå 
universitet (Inst. för informationsbehandling) 

1979-1992 162:5 

    
 Hemsidor och digitalt material   
 Översiktlig innehållsförteckning 2018-02-15 till Kristo Ivanovs 

överlämnade digitala arkiv  
1970-tal-2018 162:6 

    
 Utskrifter av Kristo Ivanovs personliga hemsida    
 (http://www8.informatik.umu.se/~kivanov/ )   
 Rubrikerna: Biographical note och Research (aktuell 2018-02-15)   
    
 Utskrifter av Kristo Ivanovs personliga hemsida 2018 162:7 
 (http://www8.informatik.umu.se/~kivanov/ )   
 Rubrikerna: Education, University and Society, “Blog” and 

Cultural Criticism, Summary och News (aktuell 2018-02-15) 
  

    
 Tidningsartiklar   
 Kopior av tidningsartiklar av och om Kristo Ivanov. 

(Tidningsartiklar även bland Ivanovs digitala material. Se 162:6) 
1960-1986 162:8 

    
 Andras manuskript   
 Manuskript av James Hillman, utan titel, 1990, 

Werner Ulrich, Critical Systems Thinking and Future 
Generations, 1990 
Kenneth Nilsson, Avtackningstal vid Ivanovs pensionering, 2002 
(Andras manuskript även bland Ivanovs digitala material. Se 
162:6) 

1990-2002  

   

2. Korrespondens   

 Kopior av brev till/från Kristo Ivanov (enstaka). (Brev även bland 
Ivanovs digitala material. Se 162:6) 

1972-1991  

    

3. Samlingar   

 Film: Kristo Ivanov intervjuar professor West Churchman, 
University of California-Berkley 1987-04-30 (överfört till DVD-
skiva) 

1987  
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