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Spelautomater - Svenskarnas favoritspel
på nätet
För oss svenskar så är det online casinon med slots som står allra högst upp
på önskelistan när vi ska välja ett casino att spela på.
Slots, eller spelautomater som de kallas för på svenska, kan många gånger
finnas i tusentals i ett casinos spelutbud. En ytterligare viktig orsak till att
många svenskar har fått ett nyvunnet intresse för att spela just på
spelautomater är att man på många av dessa faktiskt kan spela helt och
hållet gratis.
Att spela gratis på en spelautomat är enbart möjligt om man erbjuds att
kunna spela i dess demoversion. När man spelar demo så fungerar spelet
precis likadant som det vanligtvis gör förutom att man inte spelar för riktiga

pengar och kan på så vis heller inte vinna några pengar. Det finns ingen
begränsning för hur länge man kan spela gratis i en spelautomats
demoversion, vilket också har gjort att många spelare enbart är nöjda och
glada med denna spelmöjlighet och även håller sig till denna.
För de spelare som däremot vill spela för riktiga pengar så är ändå
spelautomaternas demoversion en mycket uppskattad möjlighet att kunna
lära sig hur spelen går till samt att man också ser om man gillar ett spel eller
inte innan man eventuellt spelar på allvar.
De svenska spelarnas favoriter
I ett enormt utbud av Slots så finns det ändå några få spel som trots att de
numera har några år på nacken vuxit ut till att bli enorma spelsuccéer och
som bara blir mera populära för varje år som går. Starburst är utan tvekan ett
sådant spel och som inte enbart är populärt bland oss svenskar utan som
numera också är världens mest spelade slot någonsin.
Gonzo´s Quest, Book of Dead, Dead or Alive, Immortal Romance och
progressiva jackpottar som Mega Fortune, Mega Fortune Dreams, Arabian
Nights, Mega Moolah och Hall of Gods är de spel som vi svenskar har som
våra största favoriter bland spelautomaterna.
För alla som är ute efter enormt höga vinster så är det utan tvekan spel på de
progressiva jackpottarna som gäller. 2015 så vann exempelvis en spelare från
Storbritannien hela 170 879 645 kronor på Mega Moolah. Den högsta
nordiska vinst som i skrivande stund har gjorts på en progressiv jackpot
spelades 2013 hem av en finsk vinnare på Mega Fortune när hen vann 150
miljoner kronor. Den (än så länge) största vinst som har kammats hem till
Sverige skedde 2018 när en svensk spelare vann över 60 miljoner kronor på
Mega Fortune.
Ett tryggt och säkert spelande
Som kund så spelar man dessutom alltid lika tryggt och säkert när man också
spelar hos ett casino med svensk spellicens. Enligt vår svenska spellag så
måste också samtliga casinon hjälpa till att främja ett sunt spelande för alla
dess kunder.

Speltjänster där man som spelare kan göra snabba uttag av sina vinster och
spela via sitt Bank-ID hör också till saker som de svenska spelarna uppskattar.
En webbplats på det svenska språket tillsammans med en svensktalande
kundtjänst är också en service som kan vara avgörande när svenska spelare
ska välja casino att spela på.
Idag så gäller det även att man som svensk spelare behöver ange sina
personliga spelbegränsningar gällande det max. belopp som man ska sätta in
som högst varje vecka tillsammans med den max. speltid man ska ha varje
vecka. En spelpaus, tillfällig eller permanent, kan också alltid väljas för alla
(+18 år) som så önskar.
Detta är enbart några få exempel på vad som enligt spellicensen ställs som
krav på alla casinon i Sverige och där dessa regler tillkommit just för att man
som spelare ska spela sunt och inte för mer än vad man faktiskt har råd med.

