Varför har casino utan svensk licens blivit populära
Casinon utan licens har blivit en allt större marknad i Sverige, särskilt efter att den nya
reglerade spellagen införs.
Enligt de senaste rapporterna skulle restriktioner för onlinecasinon, som exempelvis 3-sekundersregeln
och depositionsbegränsningar, avslutas i juli 2021. Dock önskar finansdepartementet att restriktionerna
skall fortsätta gälla till 14e november 2021. Syftet med restriktionerna är förhindra att spelberoendet
ökar under dessa Covid-19 tider. För många ansvarsfulla spelare kanske det kan verka som om statliga
institutioner länge hade begränsat hur mycket pengar spelare kan spendera på onlinecasinion.
Restriktionerna gäller licenser, depositionsbegränsningar osv, har lett spelare till att hitta en annan väg
för det kommer till deras spelande. Begränsningar och restriktioner har lett till att spelare söker sig till
casinon utan licens.

Artikeln är i samarbete med Casinosofia
RESTRIKTIONER FÖR SPEL FRÅN 2019 TILL COVID-19
Januari 2019 infördes den nya spellagen i Sverige. Huvudsyftet med den nya lagen var att minska
problem med spelberoende. Enligt svenska myndigheter leder, inga eller små restriktioner, till ett.
beroende. Därför infördes 3-sekundersregeln, en enda bonus per casino och andra begränsningar för att
ett casino skulle kunna få en svensk licens. Därmed skulle det bli bättre kontroll på spelberoendet.
Emellertid så infördes fler restriktioner av svenska myndigheter pga Covid-19. Det innebär att en spelare
bara kan deponera 5000 SEK i veckan. Endast en bonus löper casino står kvar liksom den omdiskuterade
3-sekundersregeln. Dessa stringenta regler förhindrar inte bara spelkapaciteten hos en person utan
påverkar också inkomstmöjligheterna. Därför kan casinon utan svensk licens vara lite av en räddning för
svenska spelare.

ÄR CASINION UTAN SVENSK LICENS LAGLIGA?
Ett casino utan svensk licens ör inge ett casino utan spellicens, istället har de en licens från exempelvis,
Malta Gaming Authority (MGA), Curacao eller UK Gambling Commission. Inget casino med den typen av
licens får marknadsföra sig direkt mot svenska spelare eller erbjuda betalning i SEK. Många casinon utan
licens använder sig av betalningssystem som neteller för att undvika att hamna i en slags gråzon. Därför
är inte ett casino utan licens olagligt att spela på utan ör 100% lagligt.
Spelare kan alltså spela på casinon med små eller inga restriktioner alls, och utan svensk licens utan att
behöva oroa sig för om det är lagligt. Dessa casinon är helt säkra, de använder sig av krypterad
teknologi. Om ett casino har MGA-licens behöver du inte betala skatt.
FÖRDELAR MED ATT SPELA PÅ ETT CASINO UTAN SVENSK LICENS
Det finns en rad olika fördelar med att spela på ett casino utan svensk licens. Enligt sajten casinofox.se är
följande orsaker de vanligaste till att folk spelar på ett casino utan licens.
INGA DEPOSITIONSBEGRÄNSNINGAR
Som alla vet så ör depostionsgränsen hos ett casino med licens 5000 SEK. På ett casino utan svensk
licens finns knappt några begränsningar. Storspelare föredrar knappast att spela på ett casino med
veckobegränsningar. Det finns en möjlighet att stänga av sig själv från spel under rubriken, ansvarsfullt
spelande. Detta såklart för att inte hamna i ett beroende.
MER ÄN EN BONUS
Hos ett casino med svensk licens kan du endast få en välkomstbonus och den bonusen får ej överskrida
ett värde av 100 SEK. Just 100 SEK är den minsta bonusen du får hos ett casino utan svensk licens. Det
finns självklart andra förmåner att hämta såsom free spins, VIP-program, veckobonusar, cashbacks osv
BÄTTRE SPELUTBUD
Du kan spela på alla typer av roulette på ett casino utan licens, som fransk roulette, amerikansk roulette
osv. På ett casino med svensk licens finner du ett betydlig mer begränsat spelutbud. Många spelare
tycker att utbudet på dessa onlinecasinon är för litet.
ENKEL REGIKSTYRERINGSPROCESS
Kunden behöver inte lämna in en massa dokument för att registrera sig på ett kontofritt casino. På ett
pay and play casino finns ingen registreringsprocess alls. Du kan betala via Trustly och börja spela direkt.
Detta fungerar sällan sån ett casino med licens.
INGEN 3-SEKUNDERSREGEL
På casino med svensk licens finns numera 3-sekundersregeln. Det innebär att du måste vänta tre
sekunder på din nästa spin. Hos casinon utan licens finns inte denna begränsning. Du behäver inte vänta
och det ökar dina chanser till vinst. Denna regel infördes för att problemspelare inte skall hamna i ett
beroende.
HÖG SÄKERHET
Med hjälp av krypterad teknologi kan inte någon spelares uppgifter hamna i fel händer. Krypteringen
säkrar dina uppgifter så att de inte kan hamna hos tredje part. Nästan alla casinon utan licens använder
en 128-bit SSL kryptering.

ÄR COVID-19 ANLEDNINGEN TILL OLICENSIERADE CASINOS POPULARITET?
I viss mån, absolut, eftersom de svenska myndigheterna har lagt in restriktioner på onlinecasinon. De har
helt kompletterat spellagen med fler restriktioner knutet till pandemin. Regelverket i Sverige har lett till
färre inkomstsrömmar för spelare och färre bonusar osv har bidragit till att fler söker sig till casinon utan
svensk licens. Covid-19 har snabbat på populariteten hos olicensierade bolag i Sverige.
SLUTORD
Ett casino utan svensk licens kommer växa i framtiden med tanke på nuvarande restriktioner i branchen.
Många länder har infört nya spellagar med restriktioner för att undvika spelberoende. Detta har lett till
att marknaden för olicensierade casinon har vuxit.

