
Snart blir dessa sedlar 
och mynt ogiltiga

S V E R I G E S  R I K S B A N K

Ogiltiga efter den 30 juni 2016 Ogiltiga efter den 30 juni 2017 

1-krona 2-krona 5-krona

Sverige byter sedlar och mynt mellan 2015 och 2017.  
Använd dina pengar innan de blir ogiltiga. 

Läs mer på Riksbankens webbplats: riksbank.se/kollapengarna

Information in other languages: riksbank.se/languages



Vicka på sedeln – se att den är äkta

Sverige får nya sedlar och mynt
Mellan 2015 och 2017 byter Sverige alla sedlar och mynt,
utom 10-kronan. En 200-kronorssedel införs och 2-kronan
kommer tillbaka. Under en period kommer både de
nuvarande och de nya sedlarna och mynten att �nnas i
samhället samtidigt. 

Färgskiftande bild
Bilden skiftar färg gradvis
mellan guld och grönt när du
vickar på sedeln. Finns på
alla valörer. 

Säkerhetsband
I bandet �nns bilder som rör sig
och växlar motiv mellan ”KR”
och en kungakrona när du vickar
på sedeln. Finns på valörerna
100, 200, 500 och 1 000.

S V E R I G E S  R I K S B A N K

2015 2016 2017

Kommer i oktober 2015 Kommer i oktober 2016

Ogiltiga efter den 30 juni 2016 Ogiltiga efter den 30 juni 2017

1-krona

2-krona

5-krona

1-krona

2-krona

5-krona



Vicka på sedeln  
¯ se att den är äkta

S V E R I G E S  R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt med start 2015.  
Sedlarna har nya säkerhetsdetaljer. 

Läs mer på Riksbankens webbplats: riksbank.se/kollapengarna

Säkerhetsband
Ett band med tre fönster. 
I fönstren finns bilder som rör sig och 
växlar motiv när du vickar på sedeln.

Färgskiftande bild
Bild som skiftar färg gradvis 
mellan guld och grönt när du 
vickar på sedeln.

Information in other languages: riksbank.se/languages
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