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I dag kommer de första nya sedlarna 

I dag, den 1 oktober 2015, blir de nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlarna 
giltiga att betala med. Det är det första steget i det stora utbytet av våra sedlar 
och mynt.   

– Det känns väldigt roligt att sedlarna nu kommer ut. Vi har tillsammans med 
banker, handel och värdebolag arbetat med detta sedan 2008. Vi hoppas att 
alla i Sverige ska tycka att de är såväl fina som effektiva att betala med. Vi  
hoppas också att alla känner till de nya säkerhetsdetaljerna och kommer ihåg 
att vicka på sedeln för att kunna se att det är en äkta sedel, säger riksbankschef 
Stefan Ingves. 
 
I dag, den 1 oktober 2015, blir de nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlarna 
giltiga att betala med. De nuvarande 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna blir 
ogiltiga efter den 30 juni 2016. Gamla och nya sedlar kommer alltså att vara 
giltiga parallellt under nio månader och byts därmed ut successivt. Det betyder 
att det kan ta en tid innan du har de nya sedlarna i din hand. 
 
En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mårten Gomer, sedel-
teknisk expert hålls idag klockan 9.30 på Riksbanken. För att delta måste du 
visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksban-
kens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i efterhand.  
 
I oktober 2016 kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna och de nya  
mynten; 1-, 2- och 5-kronan. De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna och 
1-, 2- och 5-kronan blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.  
  
Mellan klockan 14.00 och 19.00 den 1 oktober har allmänheten möjlighet att 
komma till Riksbanken, Brunkebergstorg 11, för att växla till sig en ny 200-
kronorssedel. Det finns denna dag även möjlighet att besöka en utställning om 
de nya sedlarna och mynten. Utställningen har bara öppet den 1 oktober  
mellan klockan 14.00 och 19.00. 
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