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Nu fortsätter utbytet 
av sedlar och mynt
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Sveriges sedlar och mynt
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Sök på myntkartan.se 
Har du stora mängder mynt? Myntkartan 
visar dig var du kan sätta in dem.

Stefan Ingves
Riksbankschef
September 2016

Nu fortsätter utbytet 
av sedlar och mynt 
Under 2015 började Riksbanken ge ut nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronors-
sedlar. I oktober kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Dessutom 
får vi nya 1-, 2- och 5-kronor. Sedlarna har nya säkerhetsdetaljer med bättre 
skydd mot förfalskningar, och mynten blir mindre, lättare och nickelfria. 

Under en period kommer både de nuvarande och de nya sedlarna och 
mynten att fi nnas 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. 

Tänk på att det kan vara svårt för butiker och banker att ta emot 
stora mängder mynt, särskilt när vi börjar närma oss slutet av utbytet. 
Var därför ute i god tid.



Nya sedlar i oktober 2016
I oktober 2016 börjar Riksbanken ge ut nya 100- och 500-kronorssedlar med 
nya motiv. Det kan ta ett tag innan du får en ny sedel i din hand eftersom 
de nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna kommer att fi nnas ute samtidigt 
som de nya under en period.

Motiv framsida
Skådespelerskan Greta Garbo

Motiv baksida 
Stockholm, där Greta Garbo 
växte upp

Motiv framsida   
Operasångerskan Birgit Nilsson

Motiv baksida   
Skåne, där Birgit Nilsson 
växte upp
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1-krona framsida

2-krona framsida

5-krona framsida

1-krona framsida 1-krona baksida

2-krona baksida

5-krona baksida

Nya mynt i oktober 2016
I oktober 2016 börjar Riksbanken ge ut nya 1-, 2- och 5-kronor. 
10-kronan byts inte ut. Det kan ta ett tag innan du får ett nytt mynt 
i din hand eftersom de nuvarande mynten kommer att fi nnas ute 
samtidigt som de nya under en period. 

De nya mynten är nickelfria samt mindre och lättare än de 
nuvarande mynten.

10-kronan kommer att
vara kvar oförändrad.
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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. Genom att vicka på sedeln kan du kontrollera att den är äkta.

Säkerhetsband
Lodrätt band med tre fönster. I fönstren 
fi nns bilder som rör sig och växlar motiv 
mellan ”KR” och en kungakrona när du 
vickar på sedeln. Placeringen av bandet 
kan variera något i sidled mellan sedlarna.

Färgskiftande bild
Bild som skiftar färg gradvis mellan 
guld och grönt när du vickar 
på sedeln. Bilden anknyter till 
personen på sedeln och i bilden 
fi nns även sedelns valörsiffra.

8

Sedlar som blir ogiltiga
efter den 30 juni 2017
De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna kan du använda som vanligt 
till och med den 30 juni 2017.

Kom ihåg att vara ute i god tid. Det kan fi nnas begränsningar för bank 
och handel när det gäller att ta emot sedlar. Vänd dig till din bank för mer 
information om du har stora mängder sedlar att sätta in.

Efter den 30 juni 2018 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna 
mot en avgift på 100 kronor.

Därför måste banken ställa frågor  
När du vill sätta in pengar på banken eller 
göra någon annan transaktion måste du 
vara beredd på att svara på frågor om 
varifrån pengarna kommer och visa en 
giltig id-handling. I vissa fall kan banken 
även behöva se avtal, kvitton, fakturor 
eller andra handlingar som visar hur du 
har fått pengarna. Det har att göra med 
penningtvättslagen, som innebär att bland 
annat banker är skyldiga att ta reda på 
varifrån pengarna kommer. 

Den här kontrollen måste göras även om det 
inte fi nns någon misstanke om brott. Syftet 
med penningtvättslagen är att förhindra 
att banker och andra fi nansiella företag 
utnyttjas för penningtvätt, det vill säga att 
pengar från brottslig verksamhet förvandlas 
till pengar som kan sättas in på bankkonto 
och användas. Reglerna gäller för alla 
fi nansiella företag inom EU. 

Även Riksbanken följer lagen om penningtvätt.

Mynt som blir ogiltiga
efter den 30 juni 2017
De nuvarande 1- och 5-kronorna kan du använda som vanligt till 
och med den 30 juni 2017. 

Samma sak gäller för gamla 2-kronor om du har sådana kvar. 
Det kan dock vara svårt att betala med dessa 2-kronor, eftersom de 
sällan används vid betalningar numera.

Vilka mynt omfattas inte av utbytet? 

10-kronan samt minnes- och jubileumsmynt blir inte ogiltiga 2017. 
Alla öresmynt är redan ogiltiga och kan inte användas vid betalning 
eller lösas in hos bankerna eller på Riksbanken.

 

1-krona 2-krona 5-krona

Kom ihåg att vara ute i god tid. Det kan vara svårt för banker och butiker 
att ta emot stora mängder mynt, särskilt när vi börjar närma oss slutet av 
utbytet. Vänd dig till din bank eller butik för mer information.

Viktiga datum

• Den 30 juni 2017: sista dag att betala med mynten.
• Den 31 augusti 2017: sista dag att sätta in mynten på bankkonto.

Observera att alla nuvarande 1-, 2- och 5-kronor blir ogiltiga, 
alltså inte enbart de mynt som är avbildade här ovan.

Efter den 31 augusti 2017 är det inte längre möjligt att lösa in 
de ogiltiga mynten vare sig hos bankerna eller Riksbanken.

Viktiga datum

• Den 30 juni 2017: sista dag att betala med sedlarna.
• Den 30 juni 2018: sista dag att sätta in sedlarna på bankkonto.



2015 2016 2017

Ogiltiga efter 30 juni 2016 Ogiltiga efter 30 juni 2017

1-krona 2-krona 5-krona

Om du har kvar dessa 
sedlar kan Riksbanken 
lösa in dem mot en 
avgift på 100 kronor. 

1-krona 2-krona 5-krona

Oktober 2015

Oktober 2016

Viktiga datum
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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. 

Mer information

• Webbplats: riksbank.se/kollapengarna

• Facebook: facebook.com/kollapengarna

• Myntkarta: myntkartan.se

• App: Sök efter ”Kolla pengarna” i din app-butik

• SMS: Vill du bli påmind om viktiga datum via sms?
   Sms:a riksbanken start till nummer 71120.

Shqip
العربیة

Surayt
Bosanski 
English
Suomi

Français
ייִדיש
中文

Hrvatski 

Kurdîya kurmancî

 
Julevsámegiella

Meänkieli
Davvisámegiella

فارسی
Polski
Arli

Kalderaš
Kálo

Română
Русский
Srpski

Soomaali
Español

Åarjelsaemien

ܣܘܪܝܝܐ / ܐܪܡܝܐ

ไทย
Türkçe

Deutsch

 

riksbank.se/languages

Nu fortsätter utbytet av sedlar och mynt


