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1. Inledning 
Mötet inleddes med en presentationsrunda.  

2. Info från SCB om MONA 
Det pågår just nu två utredningar som involverar MONA.  

• Den ena är utredning som tillsatts av regeringen om hur 
forskningsinfrastrukturen på nationell nivå kan utvecklas. 
Utredningen leds av Tobias Krantz. Utredningen har varit i 
kontakt med SCB för ett par veckor sen. Tidsplanen är att 
utredningen ska vara klar i slutet av maj 2021. 
 

• En intern utredning om långsiktig målbild för MONA har 
startat på SCB. Projektet ska arbeta med tre 
huvudområden: systemets status, systemets användning 
samt systemets ansvarsfördelning och finansiering. 
Projektet har precis startat och just nu pågår främst 
inhämtning av fakta. Projektledaren avser att kontakta VR. 
Utredningen ska vara klar i april 2021. 
 

Under året har vi bytt programvara för RDP i webbläsare till 
Guacamole. Bytet blev framtvingat efter den gamla programvaran 
Ericom slutade fungera efter årsskiftet. Vår leverantör Nexus avtal 

  



2/6 

med Ericom hade upphört. Nexus gick över till Guacamole. 
Guacamole lanserades brett till användarna i MONA i somras. Då 
uppstod problemen med att användare blir utslängda ur sessionen. 
Detta händer inte när Ericom används. Supporten har inte kunnat 
återskapa problemet. Nexus föreslår att fler servrar ska sättas upp. 
Ericom har end of life 2021 och då kan vi inte längre använda 
programvaran. Nya servrar sätts upp på fredag som eventuellt kan 
vara lösningen på problemen. 
 

• En fråga från Martin som undrar om Nexus är något som 
är upphandlat och om vi är låsta till Guacamole? Har 
andra alternativ utvärderats. Olof svarar att vi har kollat på 
några alternativ exempelvis BigIP som finns på SCB. Men 
den skulle då kräva en del anpassning eftersom den inte 
primärt är gjord för att hantera ett hundratal samtidiga 
fjärrskrivbords-kopplingar. Vi har även kollat på att själva 
ta in Ericom men även detta skulle kräva en del 
anpassning för att få det att funka.  

 
• Stockholms universitets leverantör av VPN-tjänster har 

kontaktat MONA-supporten om problemet som användare 
på vissa organisationer har haft när de kopplat upp sig mot 
MONA med Access client. Problemet har varit att 
användares uppkoppling inte har funkat när de har varit 
inloggade i MONA. Detta har berott på en konflikt mellan 
VPN tjänsten och Access client. Enligt leverantören av 
VPN tjänsten kommer en ny version i januari som 
förhoppningsvis ska komma till rätta med problemet. Vi 
hoppas det ska leda till att fler kan använda Access client 
och få en stabilare användarupplevelse.   
 

• Oscar tar upp att felmeddelandet som användaren får när 
Guacamole sessionen avbryts är förvirrande. 
Felmeddelandet är ”Your internet connection is unstable”. 
Det framstår då som att det är användarnas egen 
internetanslutning som är problemet när det i verkligheten 
beror på Guacamole. Olof svarar att vi inte var medvetna 
om vilket felmeddelande som användarna får, då vi själva 
inte kan återskapa problemet. 
 

Susanne berättar om att avsnitt på scb.se/mona om gällande 
juridik vid användandet av MONA har uppdaterats och utvecklats.  

 
En ny överenskommelse med VR ska tecknas avseende 
finansieringen av MONA 2021. På sikt kan finansieringen av 
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lagring komma att ändras. VR är på sikt inte intresserade av att 
finansiera lagringskostnaderna i MONA då de inte finansierar 
lagring i övrigt. Ett maxtak för storleken på datamängden som 
lagras kan komma att införas. Projekt som ligger över maxgränsen 
kan komma att debiteras. Kan MONA-supporten ge stöd för 
löpande rensning av material? Det är inte enbart själva hårdvaran 
som kostar utan även lokalyta och personal.  
 

• Oscar svarar att han har uppmanat forskare i projekten att 
rensa så kallade arbetstabeller. Många har svårt att förstå 
de sammanlagda kostnaderna och tänker bara på att 
hårdvaran är billig. 
 

• Martin svarar att det är viktigt att ha kvar filen ifall man 
har en publikation som bygger på filen. Detta för att kunna 
återskapa materialet snabbt. 
 

• Lina svarar att det kanske finns större incitament att rensa 
om det finns en kostnad. Många kanske inte är medvetna 
om att man bör rensa och efterfrågade mer information till 
användarna.  

 
Susanne frågar gruppen hur lång tid som de behöver ha backuper 
tillgängliga. Backuper tas i princip hela tiden. Allt backupas och 
sparas i 12 månader. I samband med att SCB ska bygga ett nytt 
datacenter ska backuperna ses över. Tanken är att anpassa backup-
scheman utifrån behov. Kan backuptiden kortas ner? Finns 
kunskapen om hur länge backupen sparas ute i universiteten. Hur 
ser ni på att tiden kortas ner till exempelvis 6 månader? 

 
• Martin svarar att han har haft behov av en backup ifall 

filen försvinner. Då är det samma dag. Tillgång till backup 
i ett år låter generöst. Svårt att minnas tillbaka att man har 
haft en fil ett år tidigare och vart den i så fall skulle legat. 
Det skulle vara om man kom över något gammalt skript 
som man ville köra igen.  
 

• Oscar svarar att det viktiga är att det går att rätta till 
misstag snabbt. Det är främst backuper på kort sikt som 
används. Långsiktigt är det nog inte meningsfullt att ha så 
generöst som ett år bakåt. 
 

Susanne informerar om hur SCB har ändrat sin juridiska syn på 
material som finns i MONA. Data som har levererats är inte 
längre SCB:s. Mottagaren ansvarar för sina egna utrymmen i 
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MONA. Dessa innefattar användarnas My Documents, 
projektmappen och projektets SQL databas. MONA-supportens 
möjlighet att kontrollera filer begränsades. Filer kan inte längre 
öppnas utan det måste ske på uppdrag av användarna.  
Mottagaren är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i MONA 
och SCB är biträde för ytorna – personuppgiftsbiträdesavtal ska 
tecknas. Mall har arbetats fram för projekten i MONA. I början på 
nästa år ska forskningsprojekt börja kontaktas, pågående och 
avslutade. Utskick kommer att genomföras organisationsvis. Det 
är upp till organisationens arbetsordning vem som skriver under 
avtalet. Projektansvariga kommer att behöva svara på frågan om 
uppgifterna kan gallras eller om de ska sparas. Projektansvarig 
kommer att kontaktas i första hand. Hur är det lämpligast att 
kontakta ansvariga?  
 
Hur kommer projektansvariga att reagera på utskicket? Även om 
projektet har avslutats så ligger materialet kvar. Vi har ingen regel 
för hur länge avslutade projekt ligger kvar i MONA.  

 
• Oscar tänker att det troliga är att projekten kommer be om 

att materialet ska sparas.  
 

• Martin fyller på att det är bra om mycket av informationen 
redan är ifylld i mallarna då kommer det att gå snabbare 
att ta ställning till avtalet. 
 

• Susanne svarar att uppgifter har hämtats från SCB:s 
sekretess-ärendehanteringssystem. Det kommer finnas 
möjligheter att komplettera syftet och lägga till register om 
ny data har beställts till projektet. 
 

Rollen Huvudanvändare kommer att införas under 2021. Planen är 
att huvudanvändare ska granska uttag så att inga mikrodata tas ut, 
godkänna nya användare i projektet, ansvara för att listan på 
användare som ska ha tillgång till projekten är aktuell och ta hand 
om innehåll i avslutade användares My documents.  
Huvudanvändarna kommer att få utökade funktioner med tidens 
gång. Alla funktioner kommer inte att lanseras samtidigt. 

 
Arbetet med Metadata i MONA kommer att fortsätta. Enhet på 
variabeln/kolumnen saknas, m.m. Många äldre versioner av 
register har dokumenterats, men ingår tyvärr inte ännu i Metadata 
i MONA. 
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Arbete pågår med ett säkerhetslyft med bl.a. ändrade behörigheter 
för MONA-supporten och arbete enligt ISO-standard 27000.  
 
Uppgradering av operativsystem kommer att genomföras under 
våren. Kan STATA 14 och 15 exkluderas från installation efter 
uppgraderingen? 

 
• Martin: Det finns version control inbyggt i programmet. 

Gammal kod ska fungera. Ser inget behov av gamla 
versioner. 
 

• Oscar: Ser inget behov av gamla versioner. 
 

• Karl har hört från användare att det finns önskemål om fler 
programvaror i MONA. Textredigeringsverktyget är något 
begränsat. Några användare vill använda Julia. Susanne 
svarar att vi inte vill installera program som bara några 
enskilda användare önskar. Det behöver finnas flera 
användare som står bakom begäran. Alla önskemål loggas. 
Olof utvecklar att vi har haft Julia tidigare men det togs 
bort när ingen använde programmet.  

3. Synpunkter från referensgruppen 
 
Martin påpekar ett problem med batchmiljön som han drabbades 
av för några veckor sen. Det var ett problem som förekom tidigare 
då en stor körning kunde ta resurserna från andra batchjobb. Nu 
dök problemet upp igen. 

 
• Olof svarar att det berodde på att minnesåtgången för det 

andra jobbet steg hastigt. Det gick så snabbt att 
minneskontrollen inte hängde med. Det ligger på 
utvecklingsteamet att få minneskontrollen att gå oftare. 
 

• Jonas svarar att kontrollen körs med några minuters 
mellanrum. Tyvärr hann inte kollen och med den här 
gången.  
 

Lina berättar att metadata i MONA är väldigt uppskattad. Det 
skulle uppskattas stort i fall SCB kunde ordna en version översatt 
till engelska. 

 
• Susanne noterar önskemålet. 
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3. Övriga frågor 
Susanne föreslår att låta ytterligare ett par användare ingå i 
referensgruppen. I första hand från Göteborgs universitet och 
Umeå universitet. 
 

4. Nästa möte 
Nästa möte till våren. Susanne skickar kallelse. 
 
Susanne tackar alla för deras medverkan. 
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