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Nu drar sedel- och myntkampanjen igång 

Nu är det knappt två månader kvar till Riksbanken inleder det största sedel- 

och myntutbytet i Sveriges historia. I oktober i år kommer de första nya  

sedlarna ut. Inför detta drar Riksbanken igång en stor informationskampanj , 

bland annat lanseras en app med sedelspel och stöd för synskadade, och det 

genomförs utställningar om de nya sedlarna på de sex olika platser i Sverige 

som har koppling till personerna på sedlarna.  

I slutet av juli lanserar Riksbanken gratis-appen ”Kolla pengarna”: 
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/App-kolla-pengarna/ Där kan man lära 
sig känna igen en äkta sedel och få information om hur utbytet av sedlar och 
mynt går till på svenska, engelska och ytterligare 29 olika språk. Det finns också 
ett spel som går ut på att sortera sedlarna efter vilka som är nya och när de 
gamla blir ogiltiga. Ju snabbare man sorterar desto mer poäng får man.  
Appen blir även ett stöd för synskadade som med hjälp av den kan scanna en 
sedel och få valören uppläst av riksbankschef Stefan Ingves.  

”En fjärdedel av svenskarna känner ännu inte till att Sverige får nya sedlar och 
mynt. För att nå så många som möjligt kommer vi att informera i flera olika  
kanaler. Appen gör det möjligt att ha informationen lätt till hands och är till 
hjälp för synskadade. Ett sedelspel i appen erbjuder ett roligt och annorlunda 
sätt att lära sig viktiga datum i utbytet”, säger Christina Wejshammar, chef för 
avdelningen för betalningssystem och kontanter. 
 
I september får alla hushåll i Sverige en broschyr om sedel- och myntutbytet i 
brevlådan. På www.riksbank.se och facebook.com/kollapengarna finns inform-
ation om de nya sedlarna och mynten. Dessutom finns en informationsfilm om 
sedel- och myntutbytet: www.riksbank.se 
 
I augusti och september genomför Riksbanken utställningar om de nya sedlar-
na på de sex olika platser i Sverige som har koppling till personerna på de nya 
sedlarna: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar-pa-vag-2015/ 
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Den som vill bli påmind om viktiga datum under sedel och myntutbytet kan få 
pushnotiser i appen eller få en sms-påminnelse genom att sms:a riksbanken 
start till 71120. 
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