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1 Inledning 

Dessa Spelregler omfattar Eurojackpot.  

Eurojackpot är ett europeiskt spel som anordnas gemensamt av spelbolag i ett flertal europeiska länder.  

När en Kund spelar Eurojackpot hos Svenska Spel gäller Svenska Spels regler för spelet enligt nedan.  

1.1 Tillämpliga villkor 

Spel på Eurojackpot regleras av villkoren i såväl dessa Spelregler som i de Allmänna Kundvillkoren. 

Syftet med dessa Spelregler är att beskriva dels hur Eurojackpot fungerar och dels vilka rättigheter och 
skyldigheter som gäller både för Svenska Spel och Kund vid spel på Eurojackpot. 

De Allmänna Kundvillkoren innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Svenska Spels 
Spelformer avseende exempelvis giltighet av spel, reklamation och ansvarsbestämmelser. De Allmänna 
Kundvillkoren innehåller också särskilda bestämmelser beroende på Spelsätt, avseende exempelvis 
spelinlämning, vinstutbetalning m.m. Om de Allmänna Kundvillkoren i något avseende skiljer sig från 
Spelreglerna för en viss Spelform, äger Spelreglerna företräde. 

Spelregler och Allmänna Kundvillkor finns publicerade på www.svenskaspel.se. 

I samband med spelinlämning kan särskilda anvisningar och spelinstruktioner lämnas, samt kortfattad 
regelinformation ges. Skulle sådana anvisningar etc. avvika från vad som sägs i dessa Spelregler eller de 
Allmänna Kundvillkoren gäller vad som sägs i dessa Spelregler/de Allmänna Kundvillkoren. 

1.2 Spelreglernas giltighetstid 

Dessa Spelregler gäller för spel där dragning genomförs den 10 oktober  2014 och för spel därefter. 

1.3 Begrepp och definitioner 

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Spelregler. 

 

Allmänna Kundvillkor Kundvillkor som omfattar alla Svenska Spels Spelformer och 
Spelsätt, undantaget Casino Cosmopol, bl.a. avseende 
åldersgränser, giltighet av spel, reklamation, ansvar och 
vinstutbetalning. 

Centraldator Dator som ägs av Svenska Spel och där spel registreras och 
eventuell vinst beräknas. 

Engångsspel Spel som avser en enskild Spelomgång. 

Enkelspel Spel av en eller flera enskilda Rader. 

Fleromgångsspel Spel som inlämnas vid samma tillfälle och som avser flera 
Spelomgångar. 

HuxFlux Funktion för slumpgenerering av Eurojackpotrad. 

Kund Den person som spelar på någon av Svenska Spels Spelformer. 

Ombud Butik eller annat fysiskt försäljningsställe där Spelformer (med 
undantag för värdeautomater) tillhandahålls. 
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Ombudsterminal Den kupongläsande dataterminal som Ombuden är utrustade med. 
Ombudsterminalen är ansluten till Svenska Spels Centraldator. 

Rad 

 

Spelform 

De fem plus två nummer, som Kunden anger vid spel på 
Eurojackpot. 

Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till 
exempel Eurojackpot, Lotto, Keno, Stryktipset, Oddset, Poker, 
Triss, spel på värdeautomater m.fl. 

Spelkvitto Kvitto som en Kund vid spel hos Ombud erhåller som bevis för sitt 
spel. 

Spelomgång Spelomgången avser, om inte annat meddelas, tiden från 
Spelomgångens Spelstopp till dess att dragning har genomförts. På 
Eurojackpot anordnas en Spelomgång per vecka. 

Spelpaket Av Svenska Spel förutbestämd Rad eller paketering av flera Rader 
där Raden/Raderna har bestämts genom slumpgenerering. 

Spelregler Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och 
som innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur 
vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler. 

Spelstopp Den sista tidpunkt då spel kan inlämnas avseende den 
ifrågavarande Spelomgången enligt Svenska Spels bestämmande, 
varvid spelmottagningen för den ifrågavarande Spelomgången 
centralt stängs av Svenska Spel. Tidpunkten för respektive 
Spelomgångs Spelstopp framgår av information hos Ombuden, på 
www.svenskaspel.se och hos Svenska Spels Kundservice. 

Spelsätt Ett sätt på vilket en Kund kan spela på Svenska Spels olika 
Spelformer, t.ex. spel på internet, spel hos Ombud eller spel i 
värdeautomater. 

Stjärnnummer De två nummer av tio som Kunden anger vid spel på Eurojackpot i 
tillägg till fem nummer av femtio. 

Systemspel Systemspel är en metod för spel av flera Rader med ett förkortat 
skrivsätt. 

 

2 Allmänt om Eurojackpot 

I Eurojackpot ska Kunden förutsäga vilka fem nummer av 50 och vilka två stjärnnummer av tio som 
utfaller vid en nummerdragning. 

Varje vecka anordnas en Spelomgång på Eurojackpot med en dragning som normalt äger rum på 
fredagar. Vid helgdagar i Sverige och/eller i Europa kan dock dragning äga rum annan dag, vilket i 
förekommande fall framgår av information hos Svenska Spels Ombud och på www.svenskaspel.se. 
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3 Spelinlämning 

3.1 Tidpunkt för spel på Eurojackpot 

Spel på Eurojackpot kan lämnas in under alla dagar i veckan, under de öppettider som Svenska Spel 
närmare meddelar för den aktuella Spelomgången och för det aktuella Spelsättet. Spel måste lämnas in 
före Spelstopp för en viss Spelomgång för att delta i den aktuella dragningen. 

Observera att vid spel på internet och mobil kan det vara möjligt att lägga spel för nästkommande 
Spelomgång redan innan dragning ägt rum i föregående Spelomgång. 

3.2 Spelsätt och varianter  

Eurojackpot kan spelas på flera olika sätt t.ex. kupongspel hos Ombud, muntlig inlämning hos Ombud, 
spelinlämning på Svenska Spels webbplats www.svenskaspel.se samt köp av Spelpaket.  

Vid spelinlämning hos Ombud, på internet eller via mobiltelefon kan Kunden göra vissa eller alla av 
nedanstående val enligt vad som närmare anges på respektive köpställe.  

Vid köp av Spelpaket är dessa val förutbestämda av Svenska Spel för att på så sätt förenkla spelet för 
Kunden. I de fall Raden är förvald har denna bestämts genom slumpgenerering.  

 Rad. Kunden kan själv ange sin Rad, alternativt välja att Raden ska bestämmas med hjälp av 
slumpgenerering (HuxFlux).  

 Enkelspel eller Systemspel. Vid Enkelspel ska Kunden ange fem nummer av de 50 och två 
stjärnnummer av de tio som finns i spelfältet. Dessa nummer utgör Kundens Rad. Vid 
Systemspel anger Kunden mellan fem och tolv nummer av de 50 och mellan två och tio 
stjärnnummer i olika kombinationer, beroende på vilket system Kunden önskar spela. Möjliga 
kombinationer framgår av matrisen nedan. Antalet enskilda Rader som systemet omfattar 
framkommer genom att de spelade numren kombineras med varandra på alla tänkbara sätt till 
grupper om fem nummer plus två stjärnnummer. Enkelspel och Systemspel kan inte kombineras. 

 

Systemspel Eurojackpot 

Systemmatris 2 stjärnnummer 3 stjärnnummer 4 stjärnnummer 5 stjärnnummer 6 stjärnnummer 7 stjärnnummer 8 stjärnnummer 9 stjärnnummer 10 stjärnnummer 

5 nummer N/A 75 kr 150 kr 250 kr 375 kr 525 kr 700 kr 900 kr 1 125 kr 

6 nummer 150 kr 450 kr 900 kr 1 500 kr 2 250 kr 3 150 kr 4 200 kr 5 400 kr 6 750 kr 

7 nummer 525 kr 1 575 kr 3 150 kr 5 250 kr 7 875 kr 11 025 kr 14 700 kr 18 900 kr N/A 

8 nummer 1 400 kr 4 200 kr 8 400 kr 14 000 kr N/A N/A N/A N/A N/A 

9 nummer 3 150 kr 9 450 kr 18 900 kr N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 10 nummer  6 300 kr 18 900 kr N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11 nummer 11 550 kr N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12 nummer 19 800 kr N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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 Engångsspel eller Fleromgångsspel. Kunden ska ange om man önskar delta i en Spelomgång 
(Engångsspel) eller i fem eller tio Spelomgångar (Fleromgångsspel).  

3.3 Insats 

Vid spel på Eurojackpot hos Svenska Spel är insatsen per Rad och Spelomgång 25 kronor. 

3.4 Bevis om lagt spel och spelets giltighet 

Efter inlämning av spel hos Ombud är det Spelkvittot som utgör bevis för spelet, dock under beaktande 
av vad som sägs i avsnitt Giltighet för spel i de Allmänna Kundvillkoren och nedan.  

Vid spel på internet eller via mobiltelefon återfinns information om Kundens spel på www.svenskaspel.se 
under ”Mina Eurojackpotspel” och ”Mina Spel”. Härutöver erhåller Kunden inget bevis om lagt spel. 

Spel på Eurojackpot är giltigt när spelet har registrerats i Svenska Spels Centraldator och informationen 
har överförts till Eurojackpotspelets internationella spelsystem. Om registrering eller överföring av 
information avseende viss Rad skulle misslyckas har Svenska Spel rätt att ogiltigförklara spelet. 
Ogiltigförklarad Rad deltar inte i den aktuella Spelomgången och återbetalning av insatsen sker enligt de 
Allmänna Villkoren. Vid fel i överföring av information till Eurojackpotspelets internationella spelsystem är 
Svenska Spels ansvar begränsat på samma sätt som enligt punkt 2.13 i de Allmänna Kundvillkoren.  

4 Annullering av spel 

Om Kund vill annullera ett spel som inlämnats hos Ombud kan annullering endast ske hos samma 
Ombud som det där spelet lämnades in, under samma dag som spelet registrerats i Centraldatorn och 
under Ombudets öppethållande för spelmottagning för ifrågavarande Spelomgång. Annullering kan dock 
aldrig göras senare än 5 minuter efter Spelstopp. Vid annullering ska Spelkvittot för det annullerade 
spelet återlämnas till Ombudet. 

Kan Spelkvittot inte på ett entydigt sätt identifieras, t ex på grund av att det är sönderrivet eller dess 
kontrollnummer inte är fullt läsbart, kan spelet inte annulleras. 

Om spel annulleras gäller annulleringen samtliga spel på samma Spelkvitto. 

Spel som inlämnats på internet och via mobiltelefon kan annulleras oavsett vilken dag som spelet 
registrerades i Centraldatorn, dock senast 5 minuter efter Spelstopp. Annullering görs på 
www.svenskaspel.se under ”Mina Eurojackpotspel” eller ”Mina Spel”.  

För annullerat spel återbetalas erlagd insats. 

5 Fastställande av spelresultat 

Spelresultatet i Eurojackpot fastställs genom nummerdragning där resultatet baseras uteslutande på 
slumpen. Eurojackpotdragning utförs efter Spelstopp och på det sätt som Svenska Spel och övriga i 
Eurojackpot deltagande spelbolag bestämmer. Dragningen handhas av det finska spelbolaget Veikkaus 
under överinseende av behörig tillsynsmyndighet, enligt det förfarande som godkänts av svenska 
Lotteriinspektionen. 

Vid Eurojackpotdragning dras först fem bollar av 50, representerande numren 1-50. Dragen boll 
återläggs ej. Därefter dras två bollar av tio, representerande numren 1-10. Dragen boll återläggs ej.  

Resultatet av nummerdragningen och vinstbelopp offentliggörs på www.svenskaspel.se, via 
Ombudsterminaler eller andra av Svenska Spel kontrollerade informationskällor. 
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6 Beräkning av vinst 

6.1 Allmänt om vinstberäkningen 

Det följande gäller när Eurojackpot spelas hos Svenska Spel. Vid spel hos andra i Eurojackpot 
deltagande spelbolag kan delvis andra regler gälla. 

På Eurojackpot anslås totalt 50 % av insatserna, dvs 12,50 SEK per Rad och Spelomgång, till 
vinstmedel. Av vinstmedlen anslås ett belopp motsvarande 1 Euro per Rad och Spelomgång till en för 
samtliga i Eurojackpot deltagande spelbolag gemensam vinstplan (”Internationell vinstplan”). Beroende 
på Eurons aktuella växlingskurs kan det härvid uppkomma ett överskott av vinstmedel (”Nationella 
vinstmedel”). Vid vinstutbetalning till vinnande Kunder hos Svenska Spel utgörs vinstsumman dels av 
vinstmedel enligt den Internationella vinstplanen enligt punkt 6.2 dels, i förekommande fall, av Nationella 
vinstmedel enligt punkt 6.3.  

Vid beräkning av vinst beaktas samtliga i Spelomgången deltagande och giltiga Rader som har inlämnats 
hos de spelbolag som deltar i Eurojackpot. En enskild Rad kan endast generera vinst i en vinstgrupp. 

Eurojackpot har endast vinstgrupper med rörligt vinstbelopp. Vinsterna framräknas genom att 
vinstgruppens totala vinstsumma divideras med antalet vinnande Rader inom vinstgruppen. Finns flera 
vinnare i samma vinstgrupp delas således den totala vinstsumman lika mellan dessa vinnare.   

Vinsterna i den Internationella vinstplanen beräknas i Euro men utbetalning av vinster från Svenska Spel 
görs alltid i SEK med tillämpning av växlingskurs enligt punkt 6.2 nedan.  

När Svenska Spel presenterar vinstutdelningen i en avgjord Spelomgång presenteras samtliga vinster i 
SEK, oavsett om vinsterna i de olika vinstgrupperna fallit ut till vinnande Kund hos Svenska Spel (med en 
vinstberäkning enligt dessa Spelregler) eller endast till vinnare hos andra i Eurojackpot deltagande 
spelbolag. Detta kan medföra att de presenterade vinstsummorna i lägre vinstgrupp (om Nationella 
vinstmedel har tillförts denna vinstgrupp enligt punkt 6.3) kan komma att överstiga vinstsummorna i högre 
vinstgrupp (om denna vinstgrupp endast har vinnare hos andra spelbolag). 

6.2 Internationell vinstplan 

De vinstmedel som anslagits till den Internationella vinstplanen fördelas på tolv vinstgrupper och en 
garantifond enligt det följande 

 

Vinstgrupp Antal rätt Vinstchans Vinstfördelning 

1 5+2 rätt 
1:95 344 200 

36,00% 

2 5+1 rätt 
1:5 959 013 8,50% 

3 5+0 rätt 
1:3 405 150 

3,00% 

4 4+2 rätt 
1:423 752 

1,00% 

5 4+1 rätt 
1:26 485 

0,90% 
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6 4+0 rätt 
1:15 134 

0,70% 

7 3+2 rätt 
1:9 631 

0,60% 

8 2+2 rätt 
1:672 

3,10% 

9 3+1rätt 
1:602 

3,00% 

10 3+0 rätt 
1:344 

4,30% 

11 1+2 rätt 
1:128 

7,80% 

12 2+1 rätt 
1:42 

19,10% 

 Garantifond 
 

12,00% 

 
 
Vinstmedlen i första vinstgrupp uppgår alltid till minst tio miljoner Euro. Om vinstmedlen i första 
vinstgrupp i någon Spelomgång understiger tio miljoner Euro överförs pengar från garantifonden för att 
täcka mellanskillnaden.  
 
Om det i en viss Spelomgång inte påträffas någon vinnande Rad i en viss vinstgrupp överförs 
vinstmedlen till samma vinstgrupp i nästkommande Spelomgång (Jackpot). Om det inte heller i nästa 
Spelomgång påträffas någon vinnande Rad i denna vinstgrupp överförs vinstgruppens ackumulerade 
vinstmedel till samma vinstgrupp i nästkommande Spelomgång och så vidare till dess att en vinnande 
Rad påträffas i vinstgruppen.  
 
Vinnande Rader inom en vinstgrupp delar lika på den totala behållningen för vinstgruppen (dvs de i den 
aktuella Spelomgången genererade vinstmedlen tillsammans med eventuella ackumulerade vinstmedel 
från tidigare Spelomgångar), dock med följande begränsning. 
 
I Eurojackpot utbetalas aldrig vinstmedel från en enskild vinstgrupp med ett högre belopp än 90 miljoner 
Euro. Detta säkerställs på följande sätt. Om vinstmedlen i första vinstgrupp överstiger 90 miljoner Euro 
överförs överstigande belopp till andra vinstgruppen i samma Spelomgång.  Om vinstmedlen i andra 
vinstgrupp överstiger 90 miljoner Euro överförs överstigande belopp till den närmast lägre vinstgrupp i 
vilken vinnande Rad påträffas. 
 
Vinst per Rad i lägre vinstgrupp får inte överstiga vinst per Rad i högre vinstgrupp. Om så är fallet 
sammanslås vinstsummorna för dessa vinstgrupper och delas lika mellan de vinnande Raderna i berörda 
vinstgrupper. 
 
Om behållningen i garantifonden i någon Spelomgång överstiger 20 miljoner Euro överförs den 
överstigande andelen till första vinstgrupp i nästkommande Spelomgång. 
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Vid vinstutbetalning av vinstmedel från den Internationella vinstplanen till vinnande Kund hos Svenska 
Spel tillämpas en växlingskurs enligt dragningsdagens fixingkurs hos den bank som Svenska Spel 
använder för vinstutbetalning, dock aldrig till en kurs överstigande 12,50 SEK. I tillägg till vad som anges i 
Allmänna Kundvillkor avseende avrundning av vinstbelopp kommer vinstbelopp enligt den Internationella 
vinstplanen att avrundas nedåt till närmast hela tiotal cent. 

6.3 Nationella vinstmedel 

För det fall den aktuella växlingskursen i en Spelomgång medför att det hos Svenska Spel uppkommer 
ett överskott av vinstmedel - Nationella vinstmedel - ska dessa utbetalas till vinnande Kunder hos 
Svenska Spel.  
 
Utbetalningen sker på så sätt att Nationella vinstmedel tillförs de enligt ovan definierade vinstgrupperna 
enligt det följande. 
 

Vinstgrupp Antal rätt Fördelning av överskott 

2 5+1 rätt 30% 

3 5 rätt 10% 

4 4+2 rätt 11% 

5 4+1 rätt 20% 

6 4 rätt 18% 

7 3+2 rätt 11% 

 

Om det i en viss Spelomgång finns en eller flera vinnande Kunder hos Svenska Spel i dessa vinstgrupper 
utbetalas de Nationella vinstmedlen avseende den aktuella vinstgruppen i tillägg till de vinstmedel som 
utbetalas enligt den Internationella vinstplanen. De Nationella vinstmedel som tillförts viss vinstgrupp 
delas lika mellan vinnande Kunder hos Svenska Spel inom den aktuella vinstgruppen.  
 
Om det i en Spelomgång inte finns någon vinnande Kund hos Svenska Spel i en viss vinstgrupp överförs 
de Nationella vinstmedlen till samma vinstgrupp i nästkommande Spelomgång tills dess att en vinnande 
Kund hos Svenska Spel påträffas i den aktuella vinstgruppen eller fonderingstaket uppnås enligt nedan. 
 
Överföring av Nationella vinstmedel från en eller eller flera Spelomgångar enligt ovan kan endast göras 
upp till följande belopp i nedan angivna vinstgrupper (”fonderingstak”):  
 

Vinstgrupp Antal rätt Fonderingstak 

2 5+1 rätt 50 000 000 kr 

3 5 rätt 2 500 000 kr 

4 4+2 rätt 500 000 kr 
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Om fonderingstaket uppnås i någon av vinstgrupperna 2-4 ska det belopp som vid var tid överstiger 
fonderingstaket (”överskottsbeloppet”), i den aktuella Spelomgången och i kommande Spelomgångar, 
överföras till de vinnande Kunder hos Svenska Spel som påträffas i vinstgrupperna 5-12. 
Överskottsbeloppet ska härvid fördelas pro rata till vinstgrupperna 5-12 enligt den fördelning som framgår 
i vinstplanen under punkt 6.2 ovan. Den del av överskottsbeloppet som tilldelats en vinstgrupp delas lika 
mellan vinnande Kunder hos Svenska Spel inom den vinstgruppen. 
 
Fördelning av Nationella vinstmedel får inte medföra att vinst per Rad i lägre vinstgrupp överstiger vinst 
per Rad i högre vinstgrupp efter att en sammanräkning har gjorts av vinstmedlen i den Internationella 
vinstplanen och de Nationella vinstmedlen och det finns vinnande Kunder hos Svenska Spel i såväl den 
högre som den lägre vinstgruppen. Om detta skulle inträffa sammanslås de Nationella vinstmedlen för 
dessa vinstgrupper och delas lika mellan de vinnande Raderna i berörda vinstgrupper. 
 
I Eurojackpot utbetalas aldrig vinstmedel från en enskild vinstgrupp med ett högre belopp än 90 miljoner 
Euro. Detta gäller även efter tillskott av Nationella vinstmedel enligt ovan och säkerställs på följande sätt. 
Om de sammanlagda vinstmedlen i första eller andra vinstgrupp, efter en sammanräkning av 
vinstmedlen enligt den Internationella vinstplanen och Nationella vinstmedel, överstiger ett belopp 
motsvarande 90 miljoner Euro, utbetalas Nationella vinstmedel endast för att täcka mellanskillnaden 
mellan vinstmedel från den Internationella vinstplanen och 90 miljoner Euro. Resterande andel Nationella 
vinstmedel fonderas inom vinstgruppen enligt det ovanstående. 

7 Vinstutbetalning 

Utbetalning av vinst sker i enlighet med vad som anges i de Allmänna Kundvillkoren. En vinst på 
femmiljoner (5.000.000) kronor eller högre utbetalas dock tidigast sju (7) dagar efter att det rätta 
resultatet har fastställts. 
 
Vinster för spel som inlämnats hos Ombud, som är utskrivna på samma Spelkvitto och som avser en och 
samma Spelomgång utbetalas samtidigt. 
 
Övriga bestämmelser om vinstutbetalning, exempelvis vid Fleromgångsspel och vid spel på internet och 
mobil, framgår av de Allmänna Kundvillkoren. 

 

____________________________ 


