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InlednIng

eurosedlar och  mynt infördes den 1 januari 2002 i 12 av eU:s medlemsstater, 
men planeringen och förberedelserna började i början av 1990 talet.  
de används nu av 332 miljoner människor i 17 medlemsstater: Belgien, Tyskland, 
estland, Irland, grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, luxemburg, Malta, 
nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Slovakien och Finland. Idag 
motsvarar värdet på de eurosedlar som finns i omlopp ungefär det för  
US-dollarsedlar.

den här pressmappen handlar om den andra seriens 5-eurosedel, den s.k. 
europaserien. Mario draghi, europeiska centralbankens (eCB) ordförande, 
offentliggjorde den nya 5-eurosedeln vid ett evenemang på Archäologisches 
Museum i Frankfurt am Main den 10 januari 2013. 5-eurosedeln är den första 
som införs från den nya serien. den kommer att ges ut i hela euroorådet den  
2 maj 2013. 

det finns en webbplats för eurosedlarna http://www.euronsnyaansikte.eu  
med speciellt fokus på den nya serien och dess säkerhetsdetaljer.  Webbplatsen 
ger ytterligare information och nedladdningsbara filer som visar den nya 
5-eurosedeln (72 dpi och märkt ”Specimen”) och dess säkerhetsdetaljer 
samt en film om sedelproduktion. Materialet får publiceras om reglerna för 
reproducering av eurosedlar följs.1 

För mer information kontakta pressekreterarna på eCB och de nationella 
centralbankerna i eurosystemet.2
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1Reglerna om reproducering av eurosedlar finns på       
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.sv.html.
2Eurosystemet består av ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet.
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och förbättra säkerhetsdetaljerna. eftersom det krävs 
både tid och resurser för att utveckla nya sedlar började 
förberedelserna för den nya serien strax efter det att den 
första serien hade införts.

de nya sedlarna kommer att införas stegvis över flera år i 
stigande ordning och den nya 5-eurosedeln blir först den  
2 maj 2013.  Valörerna är desamma: 5, 10, 20, 50, 100, 200  
och 500 euro.

de nya eurosedlarna innehåller förbättrade säkerhetsdetaljer 
som bygger på utvecklingen av sedelsäkerhet och –teknik. 
den kallas för europaserien eftersom ett porträtt av europa, 
från den grekiska mytologin och ursprunget till namnet 
på vår världsdel, finns i hologrammet och vattenmärket. 
Införandet av den nya serien 2013 är en del av den pågående 
utvecklingen av eurosedlarna för att göra dem ännu säkrare. 
eCB och de nationella centralbankerna har skyldighet att 
skydda eurosedlarnas integritet genom att uppgradera 

DEN FÖRSTA SERIEN EUROPASERIEN

eUROnS  
NYA ANSIKTE

de nya eurosedlarna kommer också att ha motivet 
”epoker och stilar” liksom den första serien och samma 
dominerande färger, men vara anpassade för de förbättrade 
säkerhetsdetaljerna. det gör det också lätt att skilja dem 
från den första serien. en oberoende sedelformgivare, 
Reinhold gerstetter från Berlin, fick uppdraget att uppdatera 
eurosedlarna. I den nya serien beaktas också de länder som 
har blivit medlemmar i eU sedan 2002. Kartan över europa 
visar t.ex. Malta och Cypern, ”euro” finns med kyrilliska 
bokstäver förutom latinska och grekiska och eCB:s initialer 
finns i nio, i stället för fem språkversioner.  
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den NYA 5-EUROSEDELN

3  CDS (Counterfeit Deterrence System (system för förhindrande av förfalskning)) hindrar datorer och programvara för digital bildframställning att fånga och reproducera 
skyddade sedlar. De utvecklades av Central Bank Counterfeit Deterrence Group, en internationell grupp med 32 centralbanker.

den FÖRSTA SERIENS 5-EUROSEDEL

Den nya seriens 5 euro baksida

det är enkelt att hitta de nya säkerhetsdetaljerna på sedlarna i den nya serien.

För användare som har ett legitimt intresse av att reproducera bilder av sedlar har eCB producerat CdS3-avaktiverade digitala bilder  
(300 dpi, TIFF-format och märkta ”Specimen”), som inte utlöser CdS. För att få tillgång till sådana bilder måste användaren underteckna 
en sekretessförklaring som kan beställas från info@ecb.europa.eu.

Den nya seriens 5 euro framsida

Första seriens 5 euro baksidaFörsta seriens 5 euro framsida
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läTT ATT KOnTROlleRA 

 nyheter – Smaragdgrön siff ra 
 luta på sedeln. På den nya sedeln visar den blanka 

siff ran längst ner till vänster en ljuseff ekt när ljuset 
rör sig upp och ner. Siff ran växlar också färg mellan 
smaragdgrönt och blått.

 nyheter – hologram med porträtt
 På den nya sedeln syns ett porträtt av europa och 

ett fönster. 

 nyheter – Vattenmärke med porträtt 

 På den nya sedeln syns också ett porträtt av 
europa.

 nyheter
 €-symbolen syns på säkerhetstråden på 

den nya sedeln medan ordet eURO fi nns på 
sedlarna i den första serien.

 nyheter
 På den nya sedeln fi nns det korta upphöjda linjer på höger och vänster kant.

Papperets känsla – Känn på sedeln. den känns sträv och fast. 
Reliefeff ekt – Huvudbilden, bokstäverna och den stora valörsiff ran känns tjockare. 

hologram – luta på sedeln. den silverfärgade remsan till höger visar valören och €-symbolen.

Vattenmärke – Titta på sedeln mot ljuset. en svag bild visar 
valören och ett fönster. 

liksom med den första serien eurosedlar kommer den nya serien att vara lätt att känna igen med ”känn-titta-luta”-metoden. Man 
behöver ingen utrustning. nedan beskrivs vad som är nytt i säkerhetsdetaljerna.

 1  KÄNN

 2  TITTA

 3  LUTA

Säkerhetstråd – Titta på sedeln mot ljuset. Säkerhetstråden 
framträder som en mörk linje och valören syns i små vita 
bokstäver.



4

lAnSeRIng AV 
EUROPASERIEN

 huvudpunkter:

•	De	nya	eurosedlarna	kallas	”Europaserien”	eftersom	
några säkerhetsdetaljer innehåller ett porträtt av 
europa, en gestalt från den grekiska mytologin, som är 
ursprunget till namnet på vår världsdel.

•	De	nya	eurosedlarna	kommer	att	införas	stegvis	över	
flera år i stigande ordning och den nya 5-eurosedeln 
blir först. Valörerna är desamma: 5, 10, 20, 50, 100, 200 
och 500 euro.

•	Exakt	tidpunkt	för	utgivningen	av	de	andra	valörerna	
beslutas och meddelas senare.

•	Tillverkare	av	sedelutrustning	har	deltagit	i	utvecklingen	
av den andra serien för att de ska kunna förbereda sig 
på de nya sedlarna.

•	Den	nya	serien	innehåller	nya	och	förbättrade	
säkerhetsdetaljer som ger bättre skydd mot förfalskning.

•	Liksom	vid	den	första	serien	konsulterades	synskadade	
under utformningsfasen av den andra serien och deras 
krav inkluderades i den slutgiltiga designen. 

•	5-eurosedeln	lanseras	först	i	den	andra	serien.	Eftersom	
det är en av de valörer som utsätts för mest slitage har 
hållbarheten förbättrats med en beläggning.

•	För	att	använda	upp	lagren	med	första	seriens	
5-eurosedlar kommer de att ges ut parallellt med de 
nya 5-eurosedlarna under flera månader. Båda serierna 
kommer att vara i omlopp som laglig valuta.

•	Det	datum	när	den	första	sedelserien	upphör	att	vara	
laglig valuta kommer att meddelas i god tid. Sedlarna 
i första serien kommer i alla fall alltid att behålla sitt 
värde: de kan växlas in på eurosystemets nationella 
centralbanker under obegränsad tid.
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en näRMARe TITT På  
EUROPA  

De nya eurosedlarnas ”ansikte”

Porträtt på sedlar är en tradition i hela världen och 
forskning visar att man ofta känner igen ansikten intuitivt. 
eurosystemet har valt att använda ett porträtt på europa i 
vattenmärket och hologrammet på de nya sedlarna. europa 
är en gestalt i den grekiska mytologin. Porträttet finns på en 
vas i louvren i Paris. den hittades i södra Italien och är över 
2 000 år gammal. Porträttet valdes som en association till 
världsdelen europa och ger sedlarna mer levande. 

I grekisk mytologi blev europa, dotter till en fenicisk kung, 
förförd av guden Zeus, som antagit en tjurs skepnad. Han 
förde henne till Kreta. Historien inspirerade grekerna till att 
använda europa som en geografisk term.

en informationskampanj           

de nya säkerhetsdetaljerna är bara effektiva om 
allmänheten lätt känner igen dem. därför kommer eCB 
och de nationella centralbankerna i eurosystemet att 
genomföra en informationskampanj om den andra serien 
och den nya 5-eurosedeln i hela euroområdet 2013.
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Den senaste tekniken

eCB och de nationella centralbankerna lämnar inte 
ut detaljerad information om sina forsknings- och 
utvecklingsprogram, men målet är att upprätthålla 
eurosedlarnas integritet genom att ligga före förfalskarna. 
det krävs mycket arbete på det området för att utveckla 
ny teknik. eurosystemets strategi för forskning och 
utveckling är att eurosedlarna ska försvara sig själva. 
därför ligger fokus på att skapa så många hinder som 
möjligt för förfalskare. 

 eff ektiv bekämpning av 
förfalskning         

eurosystemet lägger ner mycket arbete för att 
säkerställa att allmänheten och de som yrkesmässigt 
hanterar kontanter är välinformerade om hur man 
känner igen en falsk sedel. eurosystemet ser också till att 
sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera 
sedlarnas äkthet på ett betryggande vis identifi erar och 
skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar.

Under första halvåret 2012 togs totalt 251 000 falska 
eurosedlar ur omlopp. Om man jämför det med antalet 
äkta sedlar i omlopp (i genomsnitt 14,6 miljarder under 
första halvåret 2012) ser man att andelen förfalskningar är 
mycket liten.

även om det aktuella antalet falska sedlar inte är något 
hot måste eCB och de nationella centralbankerna 
i euroområdet, liksom andra centralbanker, vara 
uppmärksamma och se till att sedlarna är så svåra att 
förfalska som möjligt.

eCB samarbetar också med europeiska kommissionen 
(som har ansvar för att lämna information om falska 
euromynt) och nationella polismyndigheter, europol 
och Interpol. en annan försvarslinje är att säkerställa att 
allmänheten känner igen om säkerhetsdetaljerna.

Fokusgruppernas preferenser 

eCB organiserar fokusgrupper i olika euroländer för att 
bedöma potentiella säkerhetsdetaljer som ska integreras 
i den andra sedelserien. Säkerhetsdetaljerna som valdes 
speglar de gruppernas önskemål.

FORSKnIng OCH UTVeCKlIng 
OCH BeKäMPnIng AV 
FÖRFALSKNING 
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1 ECB:s pressmeddelande med halvårsinformation 
om förfalskning av eurosedlar.
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PRODUKTION OCH  
SPRIDNING AV SEDLAR 

Sedan distribueras papperet till sedeltryckerier med hög 
säkerhet i europa. Olika typer av tryckplåtar och tryckfärg 
används, liksom flera processer: offset och koppartryck, en 
process för applicering av hologram och silk screen-tryck 
för den färgskiftande siffran. 

ett gemensamt kvalitetssäkringssystem säkerställer att 
alla eurosedlar är identiska. Hundratals manuella och 
automatiska tester utförs under hela tillverkningsprocessen. 
när sedlarna har genomgått kvalitetsinspektion och alla 
specifikationer har uppfyllts packas de per valör och 
förvaras i säkra lager innan de distribueras.

 Från sedeltryckerier till 
allmänhetens plånböcker          

Sedlarna transporteras till de nationella centralbankernas 
säkerhetsvalv. den 2 maj 2013 kommer banker och 
liknande att sätta de nya 5-eurosedlarna i omlopp via 
de vanliga kanalerna, dvs. över disk och i bankautomater. 
Hösten 2013 beräknas det komma att finnas fler nya 
5-eurosedlar i euroområdet än från den första serien.

 Gemensam produktion för ökad 
effektivitet

eCB har ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar i 
euroområdet, men ansvaret för att tillverka dem, sätta 
dem i omlopp, dra in, hantera och lagra dem delas mellan 
de nationella centralbankerna. eurosystemet, dvs. eCB 
och de nationella centralbankerna, fastställer det årliga 
produktionsbehovet och fördelar volymerna mellan de 
nationella centralbankerna. Sedan levererar de en viss 
överenskommen andel av en eller flera valörer, antingen 
själva eller från en godkänd utomstående leverantör. 

Produktion av eurosedlar

Precis som med första serien kommer andra serien 
att tillverkas av bomullspapper vilket ger sedlarna en 
speciell strävhet och fasthet. Vissa säkerhetsdetaljer som 
vattenmärken och säkerhetstrådar integreras i papperet 
under tillverkningsprocessen. 
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EN SEDELS 
lIVSCYKel

EUROSYSTEMETS NATIONELLA 
CENTRALBANKER

FINANSINSTITUT

Finansinstituten kontrollerar sedlarna med 
hjälp av automatiska hanteringsmaskiner.
Brukbara sedlar återcirkuleras.

AFFÄRER AFFÄRER

UTTAGSAPPARATER
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Eurosystemet bestämmer det årliga produktionsbehovet 
för varje valör. De nationella centralbankerna ger 
sedan ut sedlarna.

Obrukbara och falska sedlar dras in.

Finansinstituten 
återcikulerar eurosedlar 
via kontantmaskiner eller 
över disk.

A�ärerna får eurosedlar från 
sina kunder och kan 
kontrollera dem med 
hjälp av känn-titta-luta-
metoden.

A�ärerna får eurosedlar från 
sina kunder och kan 
kontrollera dem med 
hjälp av känn-titta-luta-
metoden.

Invånarna i euroområdet använder sedlarna 
för sina dagliga transaktioner och kan 
kontrollera dem med känn-titta-luta-metoden.

Sedlarna transporteras från a�ärerna 
tillbaka till �nansinstituten.
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