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MONA (Microdata ONline Access)

• SCB:s standardverktyg för leveranser av mikrodata sedan 2007: 

• Syfte: Tillgängliggöra mikrodata för forskning och statistikändamål

• Ca 35% av SCB:s utlämnanden levereras i MONA

• Utlämnanden utanför MONA som inte omfattas av vissa generella 

undantag kräver GD-beslut.



MONA är en plattform som 
tillhandahåller

• Infrastruktur

• Mikrodata (pseudonymiserad)

• Programvara (Stata, SPSS, SAS, R, m.fl.)

• Egen lagringsarea

• Säkerhet

• Förväntas fungera dygnet runt alla dagar



MONA är en plattform där användaren 
kan

• Ta emot leveransen på egen yta i MONA

• Bearbeta och analysera mikrodata i en sluten miljö

• Importera eget material (programkod, statistik, m.m.)

• Ta ut/ladda ner aggregerade uppgifter och resultat 



MONA - användare

• Mottagare av utlämnade uppgifter utser en eller flera användare

• Varje användare ska underteckna användarvillkor

• Varje användare får personliga inloggningsuppgifter med 

tvåfaktorsautentisering - engångslösenord

• En användare kan ha tillgång till uppgifter från flera utlämnanden, 

men bara ett i taget



Användare

Knappt 2000 användare på över 200 olika organisationer som

jobbar i 570 projekt 

• statliga myndigheter

• universitet

• regioner

• kommuner

• privata organisationer 



Juridiska problem

1. SCB beskrev MONA i en rättsutredning 2015

2. Utredningen ifrågasattes till viss del av SoS och VR

3. SoS beslutade 2016 med stöd av 21:7 OSL att inte lämna ut uppgifter 

som skulle lyftas in i MONA 

- Allmän handling på SCB? 

- SCB personuppgiftsansvarig?

4. Stockholms universitet överklagade SoS beslut till regeringen som 

avgjorde ärendet våren 2020
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Allmänna handlingar i MONA

• Innan några uppgifter lämnas ut görs alltid en sekretessprövning först.

• Om mottagaren är en myndighet så blir de uppgifter som SCB lämnar ut 

allmänna handlingar där.

• Mottagaren har därmed ansvar för arkivering och/eller gallring av 

uppgifterna.

• Om mottagaren är en enskild lämnas uppgifterna ut med 

sekretessförbehåll.



Personuppgiftsansvar i MONA

• Mottagaren ansvarar för sina egna utrymmen i MONA. 

• Mottagaren är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i MONA och SCB är 

biträde för ytorna och personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas 

(standardmall):

• SCB:s behandling av uppgifterna på ytorna är att se som ett led i teknisk 

bearbetning eller lagring för annans räkning enligt 2 kap. 13 § TF och 

därmed biträde.

• För behandlingen av de uppgifter som mottagaren enbart tar del av genom 

vyerna är SCB och mottagaren personuppgiftsansvarig för respektive 

behandling.



Tack!


