Vad man behöver veta om spellagar i Skandinavien
Många länder över hela världen har blivit mer mottagliga för tanken på onlinespel som ett
alternativ till traditionellt casinospel. Allt detta är en naturlig del av utvecklingen av den
digitala revolutionen som ständigt sveper världen över. Men trots den ökande populariteten
finns det fortfarande många regeringar runt om i världen som har en liten eller ingen
lagstiftning eller reglering när det kommer till onlinespel. Detta gör det svårare för nya
operatörer och online casino utvecklare att komma in på nya marknader i en bransch som blir
mer konkurrenskraftig för varje dag. Lyckligtvis finns det en gradvis förändring även bland
statliga institutioner när det gäller att tillgodose denna utveckling inom spelindustrin. Detta
gäller särskilt i de skandinaviska regionerna där casinospel blir mer och mer populärt och där
alla är ute efter bästa casino bonus 2021

Artikeln är i samarbete med nyakasino.se
Med nätcasino webbplatser som i Finland erbjuder uppslukande spelplattformar för spelentusiaster som
växer fram varje dag, är detta inte längre en aspekt av industrin som regeringar har råd att ignorera.
Det ﬁnska sättet
Finland har ett mycket praktiskt tillvägagångssätt när det gäller att reglera deras spel i offline- och
online världen. För att vara mer specifik hanterar RAY alla traditionella landbaserade casinon och spel
institutioner i landet. Veikkaus Oy är organisationen som hanterar nationella lotterier och sportspel.
Fintoto Oy är institutionen som ansvarar för hästkapplöpning. Men mer nyligen ,med tanke på att

onlinespel har blivit mycket framträdande, har en fjärde organisation etablerats som kallas PAF. Det är
baserat i Åland och övervakar allt spelande som äger rum online i regionen.
Sveriges anpassningsförmåga
Ett bra exempel skulle vara Sverige. Den svenska regeringen har alltid försökt hålla jämna steg med den
ständigt utvecklande tekniska industrin. För närvarande tillåter landet online casino operatörer att
fungera inom deras jurisdiktion så länge de abonnerar på bestämmelserna i den svenska spellagen. Detta
är en lagstiftning som först trädde i kraft i början av 2019. Lagen föreskriver att alla företag som har för
avsikt att inrätta ett online casino som marknadsförs mot svenska invånare först måste skaffa sig en
licens att verka från regeringen. Detta täcker inte bara online casinon i sig. Lagen omfattar också alla
typer av sport spel eller lotteri plattformar som finns online. I huvudsak bör alla former av spel där
pengar satsas omfattas av Spelmyndighetens reglering. Detta är ett särskilt organ som ansvarar för att
bedöma, övervaka och reglera alla företag som vill erbjuda casino tjänster i Sverige. Landet fungerar som
ett bra riktmärke för alla nationer som vill vara mer öppna och acceptera mot lagar och regler för
onlinespel.
Norges stränghet
Medan Sverige tog ett mycket progressivt och öppnare tillvägagångssätt för att reglera onlinespel, tar
Norge en helt annan väg. Den norska regeringen inför lagar som är mycket mer restriktiva och
utmanande för operatörer att följa. För närvarande finns det bara två legitima företag som har licens att
driva sina anläggningar inom regionen. Dessa företag är Norsk Tipping och Norsk Rikstoto. Den förra
grundades 1948 och drivs i huvudsak av den norska staten själv. Företaget bildades för att kanalisera
vinster från spel till sina sport- och kulturutveckling sektorer. Norsk Rikstoto arbetar i något liknande
kapacitet. De skiljer sig dock åt i vilken typ av speltjänster de erbjuder till marknaden i allmänhet.
Med Norsk Rikstoto får spelare bara tillgång till hästkapplöpning plattformar. Men med Norsk Tipping är
det ett mycket bredare omfång som täcker sport spel och lotterier.
Spel – danskarna
Om Sverige har ett mer progressivt tillvägagångssätt för att hantera onlinespel och Norge har ett
striktare tillvägagångssätt, då kan du hitta Danmark någonstans mellan dessa två nationer. Den senaste
spellagstiftningen som antogs i Danmark var 2012, vilket var spellagen. Lagen har genomgått några
revideringar här och där sedan dess, men den fungerar fortfarande som den främsta källan till reglering
bestämmelser om alla typer av spel i landet.
För det längsta var företaget Danske Spil den enda organisationen i Danmark som har fått tillstånd att
verka inom landet som en spel institution. Det var först efter Casino lagen 2012 där fler casino
operatörer började växa fram. För närvarande är det fritt för invånare i Danmark att spela på
onlinecasino -plattformar och webbplatser för sportsbetting som har godkänts av de danska regleringen
organen. Faktum kvarstår dock att Danske Spil har ett virtuellt monopol när det gäller lotterier,
hästkapplöpningar och bingo.

Det är verkligen intressant att se de olika metoderna för att reglera onlinespel inom den här regionen.
Bara tiden får utvisa hur lätta dessa regeringar kommer att bli när trycket stiger för att fler casino
operatörer ska kunna etablera sig inom sina territorier.

