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Sverige får nya sedlar och mynt
Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi får också en
ny valör, en 200-kronorssedel. Dessutom blir det ett kärt återseende av
2-kronan, som börjar ges ut igen. Sedlarna får nya säkerhetsdetaljer med
bättre skydd mot förfalskningar och mynten blir mindre och lättare.
Sedlarna och mynten kommer i två omgångar: oktober 2015 och oktober
2016. Under en period kommer både de nuvarande och de nya sedlarna
och mynten att Ånnas i samhället samtidigt.
De nuvarande sedlarna och mynten blir så småningom ogiltiga (utom
10-kronan som inte byts ut). För att inte riskera att du då har ogiltiga
sedlar och mynt kvar hemma, betala med dem eller sätt in dem på
bankkonto redan nu.
När du får en ny sedel i din hand, vicka på sedeln för att kontrollera att
den är äkta. Du kommer då att se bilder som skiftar färg och bilder som
rör sig och växlar motiv.

Kolla Sveriges nya sedlar i vår app
'HnKHWHrµ.oOOaSHnJarnaµoFKÀnnVaWWOaGGa
nHrJraWLVSn$SS6WorHoFK*ooJOHSOa\

6WHIan,nJYHV
5LkVEankVFKHI
6HSWHPEHr 2015
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Nya sedlar i oktober 2015
Den 1 oktober 2015 börjar Riksbanken ge ut nya 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar med nya motiv. Dessutom får vi en ny sedelvalör, en 200-kronorssedel.
Det kan ta ett tag innan du får en ny sedel i din hand eftersom de nuvarande
sedlarna kommer att Ånnas ute samtidigt som de nya under en period.

Motiv framsida
F|rIaWWarHn $VWrLG /LnGJrHn

Motiv baksida
6PnOanG Glr $VWrLG /LnGJrHn
Yl[WH XSS

Motiv framsida
PoHWHn WonVlWWarHn oFK
konVWnlrHn (YHrW 7aXEH

Motiv baksida
BoKXVOln HWW aY (YHrW 7aXEHV
PnnJa LnVSLraWLonVVWlOOHn
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Motiv framsida
RHJLVV|rHn
,nJPar BHrJPan

Motiv baksida
*oWOanG Fnr|  Glr ,nJPar
BHrJPan KaGH VLWW KHP

Motiv framsida
*HnHraOVHkrHWHrarHn L
F1 oFK OHGaPoWHn
L 6YHnVka $kaGHPLHn
'aJ +aPParVkM|OG

Motiv baksida
/aSSOanG YarV naWXr
'aJ +aPParVkM|OG
lJnaGH VWorW LnWrHVVH
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Vicka på sedeln – se att den är äkta
De nya sedlarna har nya säkerhetsdetaljer som ska göra dem svåra att
förfalska. Om du vickar på sedeln kan du kontrollera att den är äkta.

Säkerhetsband
(WW OoGrlWW EanG PHG WrH I|nVWHr
, I|nVWrHn ÀnnV ELOGHr VoP r|r VLJ oFK
Yl[Oar PoWLY nlr GX YLFkar Sn VHGHOn

6lkHrKHWVEanG
De nya 200- och 1000-kronorssedlarna har
ett lodrätt säkerhetsband.
• Bandet har tre fönster.
• 1 fönstren Ånns bilder som rör sig och
växlar motiv mellan ”KR” och en
kungakrona när du vickar på sedeln.
• Säkerhetsbandet är placerat till vänster
om porträttet på sedelns framsida.
• Bandet har olika färg på de olika
sedelvalörerna.
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Färgskiftande bild
BLOG VoP VkLIWar IlrJ JraGYLV
PHOOan JXOG oFK Jr|nW nlr GX
YLFkar Sn VHGHOn

FlrJVkLIWanGH ELOG
De nya sedlarna har en färgskiftande bild som anknyter till personen
på sedeln. 1 bilden Ånns även sedelns valörsiٺra. Bilden och valörsiٺran
skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.
Bilden är placerad till höger om porträttet på sedelns framsida.

20-kronorssedel
Bok

50-kronorssedel
BnW

200-kronorssedel
FLOPkOaSSa

1 000-kronorssedel
2OLYkYLVW

6HGOarna Kar lYHn ÁHra anGra VlkHrKHWVGHWaOMHr 0Hr LnIorPaWLon oP GHVVa
KLWWar GX Sn RLkVEankHnV ZHEESOaWV riksbank.se/kollapengarna
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Sedlar som blir ogiltiga
efter den 30 juni 2016
De nuvarande 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna kan du till och med den
30 juni 2016 använda som vanligt att betala med eller sätta in på bankkonto.
Efter den 30 juni 2016 går det inte längre att betala med dessa sedlar.
Däremot har du möjlighet att sätta in dem på bankkonto till och med den
31 augusti 2016.
Kom ihåg att vara ute i god tid. Det kan Ånnas begränsningar för bank och
handel när det gäller att ta emot kontanter. Vänd dig till din bank eller butik
för mer information.
Efter den 31 augusti 2016 kan Riksbanken, mot en avgift på 100 kronor,
lösa in de ogiltiga sedlarna.

'lrI|r PnVWH EankHn VWlOOa IrnJor
1lr GX YLOO VlWWa Ln SHnJar Sn EankHn HOOHr J|ra nnJon annan WranVakWLon
PnVWH GX Yara EHrHGG Sn aWW VYara Sn IrnJor oP YarLIrnn SHnJarna koPPHr
oFK YLVa Hn JLOWLJ LG-KanGOLnJ , YLVVa IaOO kan EankHn lYHn EHK|Ya VH aYWaO
kYLWWon IakWXror HOOHr anGra KanGOLnJar VoP YLVar KXr GX Kar InWW SHnJarna
'HW Kar aWW J|ra PHG SHnnLnJWYlWWVOaJHn VoP LnnHElr aWW EOanG annaW
EankHr lr Vk\OGLJa aWW Wa rHGa Sn YarLIrnn SHnJarna koPPHr
'Hn Klr konWroOOHn PnVWH J|raV lYHn oP GHW LnWH ÀnnV nnJon PLVVWankH oP
EroWW 6\IWHW PHG SHnnLnJWYlWWVOaJHn lr aWW I|rKLnGra aWW EankHr oFK anGra
ÀnanVLHOOa I|rHWaJ XWn\WWMaV I|r SHnnLnJWYlWW GHW YLOO VlJa aWW SHnJar Irnn
EroWWVOLJ YHrkVaPKHW I|rYanGOaV WLOO SHnJar VoP kan VlWWaV Ln Sn EankkonWo
oFK anYlnGaV RHJOHrna JlOOHr I|r aOOa ÀnanVLHOOa I|rHWaJ LnoP (8
bYHn RLkVEankHn I|OMHr OaJHn oP SHnnLnJWYlWW
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Vad händer med 100 - och 500kronorssedlarna och mynten?
I oktober 2016 börjar Riksbanken ge ut nya 100- och 500-kronorssedlar
samt nya 1-, 2- och 5-kronorsmynt. 10-kronan kommer att vara kvar
oförändrad.
De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna samt alla nuvarande mynt,
utom 10-kronan, blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.

10-kronan kommer att
vara kvar oförändrad.

Mer information om de sedlar och mynt som kommer 2016 och de
som blir ogiltiga 2017 får du under nästa år.
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Använd dina mynt redan nu!
Kom ihåg att alla mynt utom 10-kronan
blir ogiltiga 2017. Om du har större
mängder mynt, börja använda dem redan
nu. Då riskerar du inte att ha mynt kvar
när de har blivit ogiltiga. Det kan Ånnas
begränsningar för bank och handel att ta
emot mynt så tänk på att vara ute i god tid.

Mer information
• Riksbankens webbplats: riksbank.se/kollapengarna
• Facebook: facebook.com/kollapengarna
• App: Sök efter ”Kolla pengarna” i din app-butik

Vill du bli påmind via sms?
Sedlarna och mynten introduceras och blir ogiltiga vid olika datum.
Du kan få en påminnelse via sms om viktiga datum för sedel- och
myntutbytet genom att sms:a riksbanken start till nummer 71120.

Om Riksbanken
Riksbanken är Sveriges centralbank. Vi ger ut sedlar och mynt.
Vi ser också till att pengarna behåller sitt värde och att betalningar
kan ske säkert och effektivt.
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Viktiga datum
Oktober 2015

Oktober 2016

1-krona

2015

2016

Ogiltiga efter den
30 Muni 2016

2-krona

5-krona

2017

2018

Ogiltiga efter den
30 Muni 2017

1-krona

2-krona

5-krona
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Kolla Sveriges nya sedlar i vår app
Med Riksbankens app µ.olla pengarnaµ kan du
utforska Sveriges nya sedlar. /är dig hur du känner
igen en äkta sedel eller spela vårt nya sedelspel.
, appen hittar du också den här broschyren som
lMudbok och den Ànns att läsa på Áera andra språk.
$ppen Ànns att ladda ner gratis på $pp Store och
*oogle play.

Sverige får nya sedlar och mynt
Română
Русский
Srpski
-ulevsimegiella
Soomaali
Meänkieli
(spaxol
'avvisimegiella
̶γέΎϓ
carMelsaemien
Polski
¾Ùâ~¾ÙØÍè
$rli
Æ¤
.alderaä
7rkoe
.ilo
'eutsch

.urdvya kurmancv



riksbank.se/languages

S V E R I G E S

R I K S B A N K

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

ShTip
ΔϳΑέόϟ
Surayt
Bosanski
(nglish
Suomi
Franoais
ʹʩʣʑ ʩʩ
中文
+rvatski

