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Urvalskriterier för den 
internationella 
bankstatistiken (RUTS) 

Populationen för rapportering av Bank of International Settlements (BIS) 

internationella bankstatistik, i Sverige kallat RUTS1, ska utgöras av 

internationellt aktiva institut. Urvalskriterierna utgår från BIS riktlinjer. Nedan 

beskrivs kort hur detta urval görs:  

 Monetära finansinstitut (MFI) rapporterar. De rapporterande instituten 

ska ha utlåning och inlåning, eller nära substitut till inlåning, som en 

betydande del av sin verksamhet. I Sverige motsvaras detta av monetära 

finansinstitut (MFI). 

 Endast institut som rapporterar MFI-blanketten på månadsbasis 

aktuella för att även rapportera RUTS. SCB och Riksbanken beslutat att 

endast institut som påverkar statistiken nämnvärt bör belastas, eftersom 

rapporteringen är förknippad med kostnader för rapporterande institut. 

Därför är endast de institut som rapporterar MFI-blanketten på 

månadsbasis aktuella för att även rapportera RUTS.  

 Urvalet görs för att uppnå 95 procents täckning av samtliga MFI:s 

totala fordringar och skulder mot utlandet. Urvalet baseras på de 

variabler MFI-blanketten som avser fordringar och skulder mot utlandet 

samt positioner mot Sverige i utländsk valuta. SCB ställer samman 

summan av totala fordringar och totala skulder mot utlandet tillsammans 

med utländsk valuta mot Sverige. Riktvärdet för urvalet är att uppnå 95 

procents täckning av samtliga MFI:s totala fordringar och skulder mot 

utlandet. Urvalet ska vara representativt för den totala MFI-populationen.  

 Ibland är filialer till utländska MFI rapporteringsskyldiga för att 

erhålla konsistens mellan statistik i olika länder. Filialer till utländska 

MFI som rapporterar MFI-blanketten på månadsbasis kan komma att 

åläggas rapporteringsskyldighet även om summan av fordringar och 

skulder inte är tillräcklig för en kvalificering enligt ovanstående kriterium. 

Detta för att den rapporterande populationen ska erhålla konsistens när 

BIS sammanställer den internationella statistiken. 

Tillsammans med Riksbanken säkerställer SCB att urvalet förblir representativt 

över tid. Därför kontrollerar SCB urvalet minst en gång per år och uppdaterar 

det vid behov. Urvalet görs utifrån värden på MFI-blanketten avseende 

september månad. 

                                                             

1 RUTS står för ”rapportering av utländska tillgångar och skulder”.  


