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1. Beskrivning 
Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) är ett centrum bestående av forskare från Umeå 
universitet, Göteborgs universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Centrumets vision är att bli 
internationellt erkänd inom digital innovation och kunna erbjuda ett unikt sammanhang för att 
organisera nära samarbete mellan forskare, studenter och avnämare och för att kunna stödja för 
dessa att hantera utmaningar i praktiken och främja ny teori inom området. Målsättningen är att 
skapa en komplett, kreativ miljö kopplat till digital innovation och digitalisering vid de i centrumet 
inblandade lärosätena och därigenom bidra till synergier.  

2. Bakgrund 
Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) är ett forskningscenter inom digital innovation och 
digitalisering. SCDI etablerades av professor Jonny Holmström (Umeå universitet) och professor 
Rikard Lindgren (Göteborgs universitet) med basfinansiering från Carl Bennet AB och har sedan 
dess ett 50-tal forskare bedrivit internationellt framgångsrik forskning med fokus på digital 
innovation och digitalisering med en ämnesmässig bas i informatikämnet (information systems). 
Idag leds SCDI av föreståndare vid de tre noderna; professor Jonny Holmström (Umeå 
universitet), Johan Magnusson (Göteborgs universitet) samt Magnus Mähring (Handelshögskolan 
i Stockholm). Utöver publikationer och erhållna externa medel har SCDI agerat stöd till 
utbildningsprogram samt samverkat med omgivande samhälle. Rektor inrättade 2016 Umeå 
universitets SCDI-nod som en formell centrumbildning inom den Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. 

Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Umeå 
universitets SCDI-nod som ett centrum inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vidare anger 
instruktionen uppdrag samt former för beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering. Noden 
benämns konsekvent ”SCDI”, men instruktionen gäller och berör uteslutande den verksamhet 
inom SCDI som bedrivs vid Umeå universitet.   
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3. Instruktion 
3.1. Namn 
Centrumets svenska benämning ska vara 

Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) 
Centrumets engelska benämning ska vara 

Swedish Center for Digital Innovation  
 
När det är lämpligt att använda förkortning används SCDI för både den svenska och engelska 
benämningen. Förkortningen bör bara användas när mottagaren kan anses förstå vad 
förkortningen innebär. Samtliga noder använder sig av benämningen SCDI för att förstärka 
varumärkets värde och därigenom helheten.  

3.2. Syfte och uppdrag 
 

SCDI har till uppgift att skapa en komplett, kreativ miljö kopplat till digital innovation och 
digitalisering vid de i centrumet inblandade lärosätena och därigenom bidra till synergier. För att 
uppfylla detta ska SCDI 
 

• Bedriva framstående och nyskapande forskning inom området 
 

• Agera mötesplats för att stödja såväl ämnes-, industri-, sektors- och generations-
överskridande samverkan inom ramen för digital innovation och digitalisering 

• Hålla seminarier och konferenser inom området 

• Kontinuerligt sprida information om forskningsresultat 

3.3. Organisationsform och verksamhetsperiod 
SCDI ska organiseras som ett centrum.  
 
Umeå universitet är ansvarigt och samordnande lärosäte för centrumet. Göteborgs universitets och 
Handelshögskolan i Stockholm är medverkande noder i centrumet. 

Vid centrumet ska det inte finnas någon anställd personal. Den personal som behövs för 
centrumets verksamhet ska vara anställd vid en institution, enhet eller motsvarande och delta i 
centrumets verksamhet enligt överenskommelser mellan ingående parter. 

Centrumet har inrättats för en verksamhetsperiod som sträcker sig från den 28 januari 2022 till 
den 31 december 2026. Ansökan om ny verksamhetsperiod ska ske i god tid före periodens utgång 

3.4. Värdinstitution 
SCDI är organisatoriskt placerad vid Samhällsvetenskaplig fakultet och administreras av 
Institutionen för informatik som värdinstitution.  

3.5. Organisationsenhetskod 
SCDI har 2700 (Institutionen för informatik) 
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3.6. Styrgrupp och föreståndare 
För centrumet övergripande styrning ska det finnas en styrgrupp och den dagliga verksamheten 
leds av en föreståndare. 

3.6.1. Föreståndare 
Den dagliga verksamheten vid SCDI ska ledas av en föreståndare som har det övergripande 
ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten samt ekonomiansvar. 
Föreståndarskapet är en tidsbegränsat där utsedd person förordnas för en definierad 
verksamhetsperiod och har sin grundanställning vid en institution, enhet, eller motsvarande. 
Föreståndaren och dennes uppdragstillägg samt mandatperioden fastställs genom beslut av rektor 
efter samråd med prefekt vid Institutionen för informatik. 

Föreståndaren rapporterar dels till prefekt vid Institutionen för informatik, dels till styrgruppen 
och dess ordförande. Föreståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
regler och riktlinjer vid Umeå universitet samt SCDI:s verksamhetsplan, mål och uppdrag. 
Föreståndaren disponerar medel inom ramen för beslutad budget. Föreståndaren fattar de beslut 
som inte ankommer på styrgruppen att besluta om och som följer av rektors besluts- och 
delegationsordning och berörda vidaredelegationer. 

Villkor för föreståndaren ska sättas med utgångspunkt (exempelvis vad gäller arvoden) i 
styrdokumentet Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag. 

3.6.2. Styrgruppens sammansättning, mandatperiod, 
sammanträdesfrekvens och beslutsförhet 
 

SCDI leds av en styrgrupp som utses av rektor. Styrgruppen består av sju (7) ledamöter enligt 
nedan. 

Kategori Antal 
Ordförande 
Företrädare för Umeå universitets ledning 

1 

Vetenskapligt kompetenta lärare från Umeå universitet 
(varav en utses till vice ordförande) 

2 

Företrädare från Göteborgs universitet  2 
Företrädare från Handelshögskolan i Stockholm 
 

2 

Summa 7 

Ständigt adjungerad 
Föreståndaren 
Ansvariga för SCDI:s noder vid Göteborgs universitets respektive 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Värdinstitutionens prefekt 
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Föreståndaren är huvudföredragande i styrgruppen. Det åligger föreståndaren att, efter samråd 
med ansvariga för SCDI:s noder vid Göteborgs universitets respektive Handelshögskolan i 
Stockholm samt styrgruppens ordförande, initiera och bereda ärende inför styrgruppens 
sammanträden samt verkställa styrgruppens beslut. Det är föreståndarens ansvar att till 
styrgruppen lämna förslag på verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budget och bokslut. 

Styrgruppen ska sammanträda minst en gång per termin och därutöver när minst tre (3) 
ledamöter så önskar. Styrgruppens möten ska protokollföras. Styrgruppen är beslutsför när 
ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Omröstning i styrgruppen 
skall vara öppen och avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet 
utslagsröst. Styrgruppens mandatperiod fastställs i samband med rektorsbeslut om utseende och 
bör i normalfallet vara fyrårig.  

Villkor och ersättningar för styrgruppens externa ledamöter ska sättas i enlighet med Regler för 
arvoden och ersättningar vid universitetets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder. 

3.6.3. Styrgruppens uppgift 
Styrgruppen för SCDI ansvarar för: 

• Verksamhetens övergripande inriktning och utveckling samt att i övrigt främja 
verksamheten. 

• Besluta om verksamhetsplan enligt värdinstitutionens anvisningar. 

• Besluta om mål för verksamheten utifrån beslutat uppdrag. 

• Besluta om verksamhetsberättelse enligt värdinstitutionens anvisningar. 

3.7. Finansiering 
Till befintlig budget hör ett antal större projekt. SCDI utgör inte en fristående ekonomisk enhet 
utan har sin organisatoriska och administrativa tillhörighet till Institutionen för informatik. 
Informatik tillhandahåller ingen basfinansiering för SCDI.  

3.8. Administrativt stöd 
 
SCDI finansierar inom ramen för egen budget sitt administrativa stöd, som tillhandahålls genom 
överenskommelser med värdinstitutionen eller annan part. 

3.9. Utvärdering och uppföljning 
Centrumet ska utvärderas inom sex år efter inrättandet. Utvärderingens resultat ska beaktas inför 
beslut om fortsättning eller avveckling av centrumet. Prefekt vid värdinstitution ansvarar för att 
utvärderingarna initieras och att den rapporteras till inrättande instans och berörda parter.  

Underlaget för utvärderingen ska utgöras av verksamhetsberättelserna, kompletterade med en 
självvärdering avseende centrumets resultat i förhållande till fastställda mål och uppdrag. 
Självvärderingen ska fastställas av styrgruppen och ska innehålla en rekommendation om fortsatt 
verksamhet, avveckling eller ombildning. Därutöver kan dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet 
besluta om utvärderingarna ska innehålla ytterligare underlag.  
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Utvärderingarna tillsänds rektor för beslut om fortsättning eller avveckling av centrumet. 
Slututvärderingen ska inlämnas till rektor minst åtta månader före verksamhetsperiodens utgång. 
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