
Dagens Casino på nätet skapat för en generation gamers

”Du antog bara internet. Jag är född i det. Formades genom det. Jag såg inte bredband förrän jag redan var en man.”

Hur ser ett modernt online casino ut idag? Låter “achivements”, “bossfighter”, “level up”-system, “FreeSpins” och “Casino Saga” bekant? Så har det inte
alltid sett ut, faktum är att nätcasino för de nyare generationerna precis börjat släppas och att utvecklingen till stor del har att göra med hur vår kultur och
teknologi i samband med spel utvecklats.

På 50- 60-talet var Casino inte online och associerades med hög klass och James Bond när han spelade baccarat i flera av filmerna som rullade ut på
bioduken. Casino kanske ansågs vara för de rika, och enbart de rika hade råd att spela och ta del av denna underhållning som alltid tog plats i ett
landbaserat casino.

På 70-talet associerades fortfarande casino med hög klass, åtminstone i norden, i USA hade Las Vegas sedan 50-talet gjort casino tillgängligt för gemene
man och vem som helst kunde nu spela. Insatserna sjönk och för en liten summa pengar kunde du spela en hel kväll på så kallade penny slots där minsta
insats var en penny. Det var även på 70-talet som de första arkadspelen började släppas, och på 80-talet innan TV-spelskraschen kommer har kulturen av
arkadspel och TV-spel satt sin prägel på alla som växte upp under den tiden. Än hade det inte nått ut på en större global marknad. Det var fortfarande en
stor kostnad för spelintresserade att köpa in en konsol med nya titlar. Explosionen skulle komma närmare ett årtionde senare och just detta blev
startskottet för den generation som nu har formats till gamers.

Det första nätcasinot startades 1994, internet har precis börjat spridas och är inte längre exklusivt för storföretag. Skolor och bibliotek i Sverige ger fri
tillgång till internet, du kan faktiskt köpa dig internettillgång utan en för stor privat investering och spelen kommer i snabbare takt än någonsin. Just nu
dominerar Nintendo och Super Nintendo, mycket tack vare den enorma succén som är Super Mario. Inte längre behöver du spela på en arkadhall, du kan
köpa hem en konsol och spela från tryggheten av ditt eget hem till en inte allt för stor kostnad, underhållningen är komplett.

Generation gamer

Spola fram till idag och nätcasinona utvecklas i rasande fart. Inte längre får du bara en lobby där du kan välja vilket spel du vill ha. Roulette, Baccarat,
Spelautomater och andra bordsspel du hittar på ett typiskt landbaserat casino med en bonus. Nu får du FreeSpins, gratis spel på spelautomater utan krav
på någon insättning, du kan spela från vilken dator som helst med internettillgång och casinojättar så som Casino Saga ger dig nostalgin du kände när du
var barn, du är tillbaka i ett casinoäventyr som aldrig funnits tidigare.

Nu kan du spela på en världskarta, precis som på klassiska Super Mario till Nintendo och ta dig fram till andra delar av världen, slå bossar, gå upp i level, få
fler FreeSpins och vinna äventyret genom att slå Betser, den sista bossen. I alla fall tills spelet utökas och fler öar läggs in. Ett ord som nämns inom denna
genre är ”gamification”, som inte bara används i spelrelaterade sammanhang men är en viktig del i utvecklingen av nya TV- och PC-spel. Kort förklarat
handlar det om precis det vi skriver om här, om att levla upp sin karaktär och få chansen att bli en bättre spelare.

Många av grundarna bakom nya casinon idag var säkert en av dessa pojkar och flickor som satt i hemmet och såg tekniken växa fram. En gång i tiden
gnistrade det i deras ögon när de fick ta del av den nya generationen TV-spel som kom ut på 80- och 90-talet. När de upplevde internet för första gången
och såg möjligheterna. Idag lägger man grunden för ytterligare en generation som man hoppas får samma överraskande upplevelse som de fick en gång i
tiden. Dagens casino på nätet är skapat för en generation gamers men vi tror att framtiden kommer att bjuda på fler spännande upplägg, detta är bara
början.

Spelutvecklare

Sverige är i framkant när det gäller allt. Spelutvecklare bakom ett av världens mest populäraste TV- och datorspel, Battlefield är den svenska spelstudion
Dice. Studion ägs idag av Electronic Arts men startades av en grupp svenskar i början av 90-talet. Svenskar står även ansvariga för att ha tagit fram några
av de populäraste nätcasinospelen; Gonzo’s Quest, South Park Online Slot, Twin Spins m.fl. Företaget som har gett oss dessa spel heter Net
Entertainment. Sist men inte minst har vi internet som är själva grundstommen för bland annat nätcasinon, i Sverige har vi haft en hög ambition när det
gäller internetuppkoppling. Regeringen beslutade om en ny strategi för bredbandsutbyggnaden redan 2009 och målet är satt till år 2020.

Den nya strategin kallas för ”Bredband i världsklass”. Målen är:

Senast år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.
Redan 2015 ska 40 % vara uppkopplande till den nya hastigheten enligt strategin.
Alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Källa:
http://www.bredbandivarldsklass.se/bredbandsstrategier-for-sverige/Bredbandsstrategi-for-Sverige/Bredbandsmal/

Casinon.com grundades 2011 och har sedan starten recenserat ett hundratal casinon såväl som tusentals spelautomater kombinerat med dagliga nyheter
inom casino och spel på tre språk. Följ Casinon.com för de senaste nyheterna, recensionerna och tipsen på casinon online.


