
1. Kan inte sluta spela casino? 

Det kan vara svårt att sluta spela casino för vissa. Lockelsen av små insatser som kan ge 

stor vinst är stor. Från spelautomater till roulettebord har casino spel varit omåttligt 

populära i alla tider, men det är lätt att chansa och spela för mycket när trycket är på då 

man står ute vid spelbordet och alla tittar. 

Därför kan online casino vara ett alternativ där man själv tryggt kan koppla från ens 

omgivning och fokusera på spelet, beakta oddsen och satsa de summor man själv 

känner sig trygg med när man har störst chans att vinna. Det är viktigt att reglera ens 

insatsningar och spela smart och spela säkert och veta när man ska sluta eller gå all-in. 

Det är där online casino står över landbaserade casino då man får full översikt över 

spelytan utan distraktioner och man får tid ostört att tänka ut din nästa satsning och sluta 

när man vill. 

 

2. Vilket casino spel på Frank Casino vinner man mest på? 

Idag finns det nästan oräkneliga alternativ för onlinespel, så vilket casino ska man spela 

på egentligen? Alla vill ju ändå vinna pengar på online casino, men hur vet man att det 

inte är en bluff? På Frank Casino så erbjuds ett stort spelutbud med de senaste spelen 

såväl som klassikerna. 

Alla spel har olika odds och olika sätt att spela, och man kan öva på att bli specialist på 

ett spel eller en generalist på flera – det reflekteras sedan i ens vinster. Sedan beror det 

förstås på hur mycket man satsar, olika spel har olika maxbelopp per satsning som 

reflekterar oddsen. Är man duktig på spel med låga satningsgränsen så kan man ju med 

lätthet vinna mer än spel med högra satsningsgränser som man är mindre bra på. Hur 

mycket man faktiskt vinner och på vilket spel man kan vinna mest på är således upp till 

en själv. 

 

3. Hur funkar Franks casino bonus? 

Det finns nog lika många svenska casino bonusar idag som det finns online casino i 

allmänhet. Det är också en av lockelserna med online casino i stort – att kunna få ökade 

vinstchanser för pengarna då man satsar. Dessa är oftast i form av en så kallad deposit 

bonus, det vill säga att då man först gör en insättning med pengar så får man olika former 

av bonuschanser. Men ofta kan även svenska casino bonusar vara tveksamma eller inte 

ge så stor ökad chans som man tror om man undgår att läsa det finstilta hur mycket 

värdet faktiskt är på bonusen. 

Men hos svensklicensierade Frank Casino kan man säkert välja mellan tre olika bonusar 

som alla är värda 100 kr som en så kallad deposit bonus. Man kan då välja mellan 25, 50 

eller 100 free spins där myntvärdet på dina free spins minskar ju fler spins man får i 



bonus. 

 

4. Hur vinner man på Frank casino? 

Hur stor är chansen att vinna på casino egentligen? Det bästa sättet sägs vara att få reda 

på det är ofta att pröva sin lycka och se om man kan bli nästa stora casino vinnare. 

Övning ger färdighet och det gäller online casino som Frank Casino som med vilken 

annan färdighet som helst. Bästa sättet är egentligen att börja smått och utnyttja bonusar 

och skala upp till större och större satsningar allteftersom man blir mer bekväm med 

spelet och får in känslan över oddsen. Ibland kan det vara läge att våga, ibland måste 

man spela smartare. Det beror förstås även mycket på vilket spel man föredrag. 

Frank Casino erbjuder ett stort utbud av alla de populäraste och senaste spelen som 

lämpar sig både för veteraner såväl som för nybörjare med välberäknade 

satsningsgränser så att man kan känna sig trygg som spelare och alltid få en bra 

spelupplevelse. 

 

5. Vad är live casino? 

Live casino Sverige är en av de hetaste trenderna för spel på casino idag. Det är så nära 

landbaserade casino upplevelser man kan komma och det går helt ut på att man möts av 

utvalda spel med en live dealer snarare än en förprogrammerad dator där målet är att 

man ska känna sig som om man är på ett fysiskt casino så mycket som möjligt. Här 

livestreamas spelen, spelbord visas och man kan även chatta med de andra som spelar 

eller en live dealer, och det kan röra sig om alla typer av spel, från blackjack till roulette. 

Fördelen med live casino över landbaserade casino är att man får en lugnare miljö där 

man kan snabbt komma igång att spela utan att behöva åka någonstans. Samtidigt får 

man samma positiva spelupplevelse utan distraktioner eller hårda regler på var man ska 

sitta eller hur man ska klä sig, vilket ger mer fokus på spelet. 

 

6. Vad är casino? 

Traditionellt är ett casino en offentlig lokal där hasardspel som roulett, poker, blackjack 

och andra spel av alla slag erbjuds. Olika varianter av detta upplägg har existerat i 

årtusenden, även om begreppet "casino" självt endast daterar tillbaka till 1800-talet. 

Svenska casino har däremot varit en sällsynt företeelse då casino verksamhet tidigare 

har varit förbjudet i Sverige fram till 2019 och än idag existerar främst i storstäderna. Men 

på senare år har den tidigare hårt reglerade industrin exploderat i och med att fler och fler 

kan idag spela casino online och utländska företag kan därmed operera i Sverige så 

länge som de ansöker om en svensk licens för att bedriva sin verksamhet. 



Frank Casino är ett av dessa företag med fullständig svensk licens för att tillåta alla en 

chans att vinna stort på att spela casino online genom ett brett och lättnavigerat sortiment 

av de senaste spelen som passar både nybörjare och veteraner. 


