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Utveckling av systemstöd för insamling av 
bankernas utländska tillgångar och skulder 

Förslag till direktionens beslut 
Direktionen beslutar att: 

1. Riksbanken ska utveckla ett system för att samla in, sammanställa och
tillgängliggöra statistik över bankernas utländska tillgångar och skulder (RUTS),

2. upprätta ett investeringsprojekt med uppskattad budget på 5,5 miljoner och
total kostnadsram på 7 miljoner inklusive säkerhetsmarginal,

3. etablera en verksamhet på Riksbanken för att sköta det löpande arbetet med
RUTS

Bakgrund 
Riksbanken har sedan 1970-talet deltagit i en BIS-undersökning där statistik över 
finansiella instituts utländska tillgångar och skulder (RUTS) har samlats in. Sedan 2003 är 
det SCB, på Riksbankens uppdrag, som genomför undersökningen.  

2019 beslutade BIS att utveckla statistiken vilket innebär att nya och mer detaljerade 
uppgifter måste samlas in från rapportörerna. Alla medlemmar i BIS förväntas uppfylla 
statistikkraven.  

Riksbanken har tillsammans med SCB undersökt vilka förändringar som krävs i dagens 
insamling för att uppfylla de nya kraven. Bland annat kommer det krävas en ny teknisk 
lösning för hur uppgifterna ska samlas in eftersom mängden data mångdubblas i den 
nya insamlingen. 

Överväganden 
För att kunna leva upp till de nya krav som BIS ställer på RUTS behöver kapaciteten att 
samla in, bearbeta, analysera och tillgängliggöra statistik utvecklas. Riksbanken har 
därför genomfört en förstudie för att identifiera de områden som behöver utvecklas. De 
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identifierade behoven har varit utgångspunkten för det övergripande lösningsförslag för 
IT-stöd och kringliggande processer som tagits fram och vidare legat till grund för en 
kostnadsuppskattning av utvecklingen.  

Förstudien visar att Riksbanken kan utveckla nödvändiga system på ett kostnadseffektivt 
sätt. Det finns även andra fördelar för Riksbanken att etablera en egen infrastruktur för 
insamling och hantering av data än de kostnadsmässiga. En etablering av egen 
insamlingsverksamhet ger också möjligheter att utveckla en generell och skalbar 
infrastruktur för att samordna insamling av de uppgifter som Riksbanken idag behöver 
eller väntas behöva i framtiden. En ökad egen kompetens kring datainsamling och 
datahantering gör också Riksbanken till en bättre upphandlare och kravställare av ny 
statistik och data. 

Kostnaden för att utveckla det nya systemet för RUTS-insamlingen beräknas under åren 
2021–2022 uppgå till 5,5 miljoner kronor. Säkerhetsmarginalen för 
utvecklingskostnaderna uppskattas samtidigt till cirka 30 procent, vilket innebär att 
kostnaderna maximalt kan uppgå till 7 miljoner kronor. Beräkningen av 
säkerhetsmarginalen baseras främst på erfarenheter från andra liknande projekt.  

Förslaget innebär således att det återkommande arbetet med att producera RUTS skulle 
flyttas från SCB till Riksbanken. Det innebär i sin tur att nya personalresurser kommer 
krävas för att utföra det löpande arbetet med insamling och övrig hantering av data 
samt för att förvalta det nya IT-system som etableras. Utökade personalresurser 
kommer att hanteras inom ramen för Riksbankens ordinarie verksamhets- och 
budgetplanering. 


	Utveckling av systemstöd för insamling av bankernas utländska tillgångar och skulder
	Förslag till direktionens beslut
	Bakgrund
	Överväganden




