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Konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien
1. Beslutsförslag
Riksbanksfullmäktige föreslås besluta att formgivningsförslaget med temat ”Sol, vind
och vatten” ska vara den konstnärliga utgångspunkten för framställningen av nya 1-,
2- och 5-kronorsmynt.
2. Bakgrund
Riksbanken beslöt 2010 att förnya den svenska myntserien. Myntserien ska enligt
beslutet bestå av valörerna 1, 2, 5 och 10 kronor. 1-, 2- och 5-kronorsmynten ska få
en ny utformning, medan 10-kronorsmyntet ska kvarstå oförändrat.
Beslut om utformning av mynt fattas enligt riksbankslagen av riksbanksfullmäktige.
Fullmäktige fattade den 4 april 2011 beslut om de nya myntens format och legeringar
samt om temat för formgivningen. Temat ska vara ”Sveriges statschef”.
Riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp har därefter utformat ett program för
formgivningen och beställt formgivningsförslag från Riksbankens myntleverantör
Mint of Finland.
3. Förslag från beredningsgruppen
Beredningsgruppen har bland fem formgivningsförslag enhälligt rekommenderat att
förslaget med temat ”Sol, vind och vatten” ska vara den konstnärliga utgångspunkten
för de nya myntens utformning. Motiveringen är följande:
”Förslaget utgör en väl sammanhållen myntserie och formgivningen håller hög
konstnärlig kvalitet med utpräglad grafisk karaktär. Symbolerna på mynten är
föredömligt utformade. Temat ”Sol, vind och vatten” utgör ett lämpligt och välfunnet
tema som komplement till seriens huvudtema ”Sveriges statschef”. Helhetsintrycket
är en vacker och användarvänlig myntserie som bygger på en väl avvägd balans
mellan nyskapande och svensk mynttradition.”
Förslaget är utformat av formgivaren Ernst Nordin. I samråd med Ernst Nordin och
Mint of Finland har beredningsgruppen inför fullmäktiges ställningstagande låtit göra
vissa mindre justeringar av det vinnande förslaget. Bland annat har kungens porträtt
vänts åt vänster för att anknyta till svensk mynttradition. Valörsiffrorna har också
förstorats något för att förbättra läsbarheten.
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Provmynt har lämnats till och godkänts av hovet. Vid den slutliga utformningen av
mynten kommer ytterligare samråd att ske med hovet rörande kungens porträtt.
Slutligt förslag till myntens utformning beräknas presenteras för fullmäktige i början
på 2013.
4. Räffling
I likhet med de nuvarande mynten får de nya mynten en räffling på kanten för att
underlätta för synskadade att känna igen valörerna. Den nya 1-kronan får en helt
räfflad kant, vilket överensstämmer med den nuvarande 1-kronans räffling. Den nya
2-kronan får en ett längsgående spår i kanten. 5-kronans kant blir slät, såsom på den
nuvarande 5-kronan. 10-kronan behåller sin nuvarande utformning med fyra räfflade
fält. Vid utformningen av räfflingen har Riksbanken samrått med Synskadades
riksförbund.
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