
 

I roulette slumpas (med hjälp av en kula) ett tal mellan 0 och 36 fram. Som spelare kan man t.ex. 

spela på 

- Ett enskilt tal 

- En färg (rött eller svart) 

- Jämnt eller udda (0 räknas varken som jämnt eller udda) 

 



Frågor 

 

1. Hur stor är sannolikheten att vinna om man spelar på ett enskilt nummer? 

 

2. Hur stor är sannolikheten att vinna om man spelar på jämnt? 

 

3. Hur stor är sannolikheten att vinna två gånger i rad om man spelar på rött? 

 

4. Om man spelar på jämnt eller udda, eller svart eller rött, får man sin insats dubblad om 

man satsat rätt. Motivera varför kasinot ”har nytta av” den gröna nollan för att gå på plus i 

det långa loppet. 

  



 

Triss 30 kr A121o 

Gäller för 4 miljoner lotter på svenskaspel.se och hos Svenska Spels ombud. 

Vid annat antal förändras vinstplanen proportionellt. Vinstplanen visar vinster 

som utbetalas efter att fältet med frågetecknet (?) skrapats. 

Antal lotter Vinst 

2 x 2 765 000 kr* = 5 530 000 

2 x 1 000 000 kr = 2 000 000 

12 x 265 000 kr** = 3 180 000 

2 x 200 000 kr = 400 000 

2 x 111 330 kr = 222 660 

4 x 100 000 kr = 400 000 

2 x 50 000 kr = 100 000 

6 x 21 770 kr = 130 620 

6 x 21 240 kr = 127 440 

2 x 20 000 kr = 40 000 

10 x 12 890 kr = 128 900 

12 x 12 360 kr = 148 320 

20 x 12 240 kr = 244 800 

40 x 10 000 kr = 400 000 

60 x 5 000 kr = 300 000 

32 x 2 500 kr = 80 000 

100 x 2 000 kr = 200 000 

160 x 1 500 kr = 240 000 

320 x 1 000 kr = 320 000 

120 x 900 kr = 108 000 

100 x 750 kr = 75 000 

400 x 600 kr = 240 000 

400 x 500 kr = 200 000 

250 x 450 kr = 112 500 

1 860 x 300 kr = 558 000 

2 400 x 180 kr = 432 000 

7 520 x 150 kr = 1 128 000 

14 400 x 120 kr = 1 728 000 

52 000 x 90 kr = 4 680 000 

400 700 x 60 kr = 24 042 000 

376 792 x 30 kr = 11 303 760 

 

857 736 lotter totalt, 58 800 000 totalt kronor 

Vinstandel 49 % 



Frågor 

1. Om man köper en trisslott, hur stor är sannolikheten att det är en vinstlott? 

 

2. Du vet att du har köpt en vinstlott, men inte vilken vinst den ger. Hur stor är sannolikheten 

att vinsten på lotten är 1000 kronor (givet att det är en vinstlott)? 

 

3. Du köper två lotter. Hur stor är sannolikheten att båda är en vinstlotter? 

 

4. Det står att vinstandelen är 49%. Vad innebär det? Hur kan man räkna fram det? 

  



 

VINSTPLAN SVERIGELOTTEN 

Gäller för 2 miljoner Sverigelotter. Vinstandel: 47,7% med vinst på var 4:e lott.  

Lottpris 25 kronor 

 

   

Vinst                Värde (kr)                Antal (st)           Summa (kr)          

Högvinst 606 167* 2 1 212 333 

Kontant 1 000 000 1 1 000 000 

Bilspel 300 000** 5 1 500 000 

Kontant 250 000 1 250 000 

Kontant 100 000 3 300 000 

Resa 50 000 5 250 000 

Kontant 10 000 5 50 000 

Kontant 1000 50 50 000 

Kontant 500 2200 1 100 000 

Kontant 250 15 190 3 797 500 

Kontant 100 10 000 1 000 000 

Kontant 50 65 000 3 250 000 

Kontant 25 400 007 10 000 175 

 

Totalt 
 492463 23760008 

        

* Genomsnittsligt vinstbelopp för Högvinsten 

Högvinst=Vinst från 100 000 kronor kontant (engångsbelopp) upp til  125 000 kr/mån i 5 år vid en 

offentlig dragning. 

** Genomsnittsligt vinstbelopp för Bilspelet 

Bilspel=Bil värde upp till 598 000 kronor vid en offentlig dragning. 

Frågor 

1. Om man köper en Sverigelott, hur stor är sannolikheten att det är en vinstlott? Stämmer 

det att var fjärde lott ger vinst? 

2. Du vet att du har köpt en vinstlott, men inte vilken vinst den ger. Hur stor är sannolikheten 

att vinsten på lotten är 1000 kronor (givet att det är en vinstlott)? 

3. Du köper två lotter. Hur stor är sannolikheten att båda är vinstlotter? 

4. Det står att vinstandelen är 47,7%. Vad innebär det? Hur kan man räkna fram det? 



 

Tärningar 

1. Stina har tänkt ut ett spel med en tärning. Man satsar 3 kronor och slår en tärning. 

Om det blir ett jämnt tal får man tillbaka 5 kronor, blir det udda förlorar man 

pengarna till Stina. 

a) Hur stor är sannolikheten att få ett jämnt tal med ett kast med en sexsidig 

tärning? 

b) Vem tjänar på spelet i längden, Stina eller den som spelar? 

 

2. Per ger sina klasskamrater en chans att vinna pengar. Han säger: 

”Spela mitt spel! Satsa en krona och kasta sedan två sexsidiga tärningar. Högst 

tre prickar sammanlagt ger 10 kronor tillbaka.” 

a) Hur många olika utfall finns det när man kastar två tärningar? 

b) Hur många utfall finns det med högst tre prickar totalt? 

c) Vad är sannolikheten att få högst tre prickar när man kastar två tärningar? 

d) Vem tjänar på spelet? Klasskamraterna eller Per? 

  



Kortlek 

1. Du drar ett kort ur en kortlek. Hur stor är sannolikheten att det blir 

a) klöver knekt? 

b) en tia? 

c) en spader? 

d) ett klätt kort? 

 

2. Du drar två kort ur en kortlek. Hur stor är sannolikheten att  

a) du får ruter 3 och hjärter ess? 

b) du får ett par (dvs två kort med samma valör)? 

c) du inte får ett par? 

 

 


