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1. Inledning 
Mötet inleddes med en presentationsrunda.  

2. Långsiktig målbild om MONA 
Kerstin berättade om SCB:s interna utredning om långsiktig 
målbild för MONA. Utredningen ska vara klar och avrapporteras 
till SCB:s ledningsgrupp den 15 juni. Rapporten kommer att 
spridas till referensgruppen när den är klar. 
 
Sedan 2007 är MONA standardverktyg, med vissa generella 
undantag. Utifrån en juridisk översyn 2019 tas en långsiktig 
målbild fram.  
 
Nya slutsatser efter juridisk översyn, SCB ansvarar inte för 
utlämnade uppgifter. Det innebär att SCB inte kan kräva att 
MONA ska användas. Det har tagits fram olika scenarion för när 
MONA ska användas, bör användas, inte bör användas och inte 
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ska användas. Utredningen har även tagit fram flera olika 
scenarion för hur man ska agera vid vidareutlämnanden. 
 
Det finns tillväxtpotential. Det kommer inte göras några stora 
satsningar för att få in medicinsk forskning eller där det gäller 
extremt stora datamängder. AI-forskning är ett okänt område i 
dagsläget, vi vet inte hur pass bra MONA är anpassat till den 
typen av forskning.  
 
En framtidsfråga är om MONA skulle kunna användas i en 
myndighetsgemensam digital infrastruktur för att sprida data även 
från andra myndigheter. 

3. Information från SCB om MONA 
 
Ökad användning:  
Susanne visade diagram över den ökande användningen av 
MONA. Antalet unika användare per månad har de senaste 
månaderna överstigit 600.  

 
 
Sammanlagt finns nära 2 000 användarkonton med möjlighet att 
använda MONA, men många av kontona hör till personer som 
inte längre använder MONA och som borde ha hört av sig om att 
kontot ska avslutas. 
 
Avbrott senaste tiden. 
Under de senaste två veckorna har återkommande korta avbrott 
uppstått. Problemen med avbrotten kommer att lösas vid nästa 
servicetillfälle, lördagen den 29 maj. 
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Servrar läggs till i höst  
MONA har haft samma uppsättning med tre batchservrar och tre 
terminalservrar sedan 2017, men i takt med att användningen ökar 
finns behov av mer kapacitet. Planen är att lägga till en 
batchserver någon gång mellan juni och september 2021 samt en 
terminalserver mot slutet av 2021. Förhoppningen är att 
belastningen i batchmiljön ska balanseras och köerna minska.  
 
Nytt konto ska användas inom 30 dagar 
När nya inloggningsuppgifter skickas ut måste användaren logga 
in inom 30 dagar. 
 
Konto som inte använts på ett år inaktiveras 
Användarkonton som inte använts på över ett år inaktiveras. Om 
användaren inte hör av sig och ber om att återaktivera kontot 
avslutas det efter ytterligare några månader. Eventuellt material 
som sparats på användarens yta raderas endast efter godkännande 
från användaren eller projektansvarig.  
 
Regler i batch-miljön, minne, tid, jobb per användare och 
server 
Det blir ofta kö i batchmiljön samtidigt som det finns ledig 
kapacitet på servrarna. Eftersom batchjobben som körs varierar 
kraftigt i hur mycket resurser de behöver är det svårt att sätta 
gränser för minnesutnyttjande och antal samtida jobb. I nuläget 
finns två servrar med 14 jobb vardera och en server med 6 jobb. 
Åsikter om den fjärde batchservern?  

• Fråga: Kommer machine learning och big data kunna 
köras?  

• Svar: ett fåtal kan köras samtidigt, men för fler behöver 
prestandan ökas. 

 
Guacamole dubbla ingångar: 
Sedan våren 2020 används programvaran Guacamole för att köra 
MONA:s fjärrskrivbord direkt i en webbläsare. Vid övergången 
till Guacamole uppstod problemen med att användare blev 
utslängda från sin session. Utifrån rekommendation av 
leverantören har SCB installerat Guacamole på ytterligare en 
server varpå problemet tycks ha avtagit. Om det skulle behövas är 
det möjligt att installera Guacamole på fler servrar. 

 
Uppgradering av operativsystem har påbörjats, fortsätter 
under hösten 
Under 2021 går MONA över från Windows server 2016 till 
Windows server 2019. Eftersom båda versionerna har samma 
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utseende som Windows 10 innebär det inga stora förändringar för 
slutanvändaren. 
 
Programvaror: 

• STATA version 17 är tillgänglig, planeras ersätta STATA 
16 som standard under servicelördagen i maj. STATA 14 
& 15 utgår. 

• Uppgraderingar under servicelördagen i maj: R, R-studio, 
Notepad++, LibreOffice, Qgis 

• Uppgradering av Equipop pågår 
• Testar nytt sätt att installera programvaror som ska 

möjliggöra enklare att utföra uppdateringar. 
 

Fråga: ”Kan Python Anaconda läggas in i MONA?”  
Svar: SCB har valt att använda WinPython i MONA. Ett av 
skälen var att licensvillkoren för Anaconda inte verkade förenliga 
med MONA-miljön. Om efterfrågan på Anaconda i MONA är 
tillräckligt stor kan möjligheten att lägga till det i MONA ses över 
på nytt. 
 
MONA-supporten kontaktar alla forskningsprojekt, pågående 
och avslutade 
Universitet och högskolor med få projekt i MONA har kontaktats 
med frågan om materialet i MONA ska gallras eller fortsätta 
användas. Om materialet ska ligga kvar i MONA ska PuB-avtal 
tecknas. Vi kontaktar några organisationer i taget. 
 
Lagringen ökar 

 
Lagringen har mer än dubblerats sedan 2017. För någon vecka 
sedan kontaktades de projekt med flest filer och de som använder 
mest lagringsutrymme, med vädjan om att radera material som 
inte behövs. 

 
• Rensa när ni kan 
• Sedan årsskiftet lagras backuper i sex månader 
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• På sikt kan finansieringen av lagring från VR komma att 
ändras 

• Tak för lagring och avgift kan komma att införas 
• Hör av er om SCB kan bidra med stöd för löpande 

rensning av material 
 
4. Synpunkter från referensgruppen. Laget runt 
• Roujman 

• Långa köer på batch – ska förhoppningsvis lösas med 
fler servrar 

• Lina 
• Guacamole-problemet verkar borta 

• Kirk  
• Fråga (via epost): Otydliga besked gällande åtkomst 

till projekt. Vad krävs för att en användare som tillhör 
annan organisation ska få tillgång till ett projekt, krävs 
en juridisk koppling eller räcker affiliering? 
Svar: Utlämnanden som sker via annat leveranssätt än 
MONA ansvarar mottagande organisation för. Även 
vid leverans via MONA är mottagande organisation 
personuppgiftsansvarig men då SCB behöver hantera 
behörigheter och eventuellt teckna PuB-avtal kan SCB 
komma att ha synpunkter och frågor på hanteringen. 
SCB ser helst att en person från en annan organisation 
affilieras för att tilldelas som behörig i det aktuella 
projektet men egentligen är det en fråga för projektet. 
Helst ska den nya projektmedlemmen ha en e-post-
adress till den mottagande organisationen. Gäller 
tillgången till projektet egentligen ett 
vidareutlämnande ska SCB teckna PuB-avtal även med 
den nya organisationen. Det är viktigt att skilja på när 
personen är med i forskningsprojektet och när det 
gäller ett vidareutlämnande, vilket inte är en lätt fråga. 
När flera universitet samarbetar i ett projekt gör SCB 
endast utlämnande till forskningshuvudmannen och i 
skriver bara PuB-avtal med denne. Nya användare kan 
bara läggas till på uppdrag av den projektansvarige. 
Den nya rollen huvudanvändare som SCB planerar att 
införa kommer förhoppningsvis underlätta processen.  

5. Övriga frågor 
• Ska SCB anställa forskare?  

o Nej, i alla fall inte i nuläget. Det ingår inte i SCB:s 
uppdrag att bedriva forskning.  
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• Svarsfrekvenser i surveyundersökningar sjunker. Under 
hur lång tid har man sett problemen och vad gör man för 
att tackla det?  

o Trenden neråt har pågått länge, SCB flyttar 
smärtgränsen hela tiden, det kommer ny teknik och 
nya metoder för att kunna ta fram relevant statistik 
för inkomna data. Vi försöker gå mer åt 
registerhållet istället för direktinsamlade uppgifter. 

• SCB ser gärna att referensgruppen bidrar med kontakter 
inom machine learning för att SCB ska kunna fånga upp 
vilka behov den typen av forskning har. 

6. Nästa möte 
Nästa möte till hösten. Susanne skickar kallelse. 
 
Susanne tackar alla för deras medverkan. 
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