
Sverige har länge legat i framkant gällande utvecklingen inom nätcasinobranschen. Det är till 

exempel en svensk innovation som på senare år har förbättrat något av det allra viktigaste för 

casinospelare – vinstutbetalningarnas hastighet! 

 

Svenska innovationer – snabbare casinouttag 

Dagens människor har ett helt annat förhållande till casinospel än för bara något decennium 

sedan. När det första nätcasinot öppnade under mitten av nittiotalet imponerade kanske inte 

spelens antal eller kvalitet, men sedan dess har mycket hänt. Nya, spännande sätt att vinna 

pengar. Tusentals högklassiga spel, direkt tillgängliga från hemmet eller mobiltelefonen. I 

jämförelse med traditionella, landbaserade alternativ led nätcasinon ändå länge av en enda brist. 

De långsamma uttagstiderna. 

 

Casinospel handlar förstås inte bara om underhållning. I allra högsta grad handlar det även om 

vinster. Även casinooperatörernas erfarenhet har varit att snabba vinstutbetalningar hör till de 

viktigaste faktorerna för spelare. Branschen har konstant förändrats i takt med övrig teknik, men 

gällande uttagshastigheten gick det länge förvånansvärt trögt. På Slotsify har vi under flera år följt 

med utvecklingen. Ändå är det faktiskt först på senare tid som snabbheten har kunnat börja 

matcha spelarnas förväntningar. 

 

Trustly möjliggör direkta vinstuttag 

Mycket av detta är tack vare den svenska betaltjänsten Trustly. Det här är ett alternativ som gör 

överföringarna till ditt bankkonto lika enkla som att ta emot en sedel. Dina vinstuttag kan helt enkelt 

ske mer eller mindre direkt. Redan tidigare fanns snabba alternativ som Skrill och Neteller, men till 

skillnad från dessa levererar Trustly pengarna till ditt bankkonto och inte till en separat e-plånbok. 

Trustly agerar alltså som en direktlänk mellan casinot och din bank. Allt som behövs är ditt BankID. 

 

Att vinna stort är varje casinospelares högsta dröm, men när tiden går och pengarna ännu svävar i 

etern tycks vinsten inte riktigt äkta. Uttagsmetoder som betalkort tvingar en ofta att vänta på 

pengarna i flera dygn. På grund av Trustly finns nu flertalet nätcasinon som marknadsför sig med 

uttag under fem minuter! Det gäller dock att direktöverföring med Trustly är möjlig med din bank. 

Idag erbjuder så gott som alla stora svenska banker denna tjänst, oberoende av bankens egna 

öppettider. 

 

Inte bara uttagen sker direkt 

Tack vare produkten “Pay N Play” som Trustly lanserade 2014 är det numera inte bara 

vinstutbetalningar som sker direkt. Med en snabb överföring från din bank kan du också direkt 

komma igång med att spela, till och med utan registreringsprocess. Det här är en metod som de 

senaste åren möjliggjort det populära fenomenet med casinon utan konto. Föga förvånande är det 

https://slotsify.com/svenska-natcasinon/casino-med-snabb-utbetalning/
https://slotsify.com/svenska-natcasinon/casino-utan-registrering/


bland dessa casinosajter som man finner några av de snabbaste uttagstiderna på hela marknaden. 

 

Snabba casinouttag är även en trygghetsfaktor 

Att utvecklingen på senare tid har gått mot allt större snabbhet gynnar varje casinospelare – 

faktiskt på betydligt fler sätt än ett. Det som sällan belyses är hur casinon med snabba uttag 

erbjuder fördelar som sträcker sig utöver endast transaktionshastigheten. Det kan även vara bevis 

på att sajten ifråga drivs av en seriös operatör som tar sina spelares behov på allvar. Snabba uttag 

är trots allt också en fråga om trygghet. 

 

Faktum är att man ibland stöter på aktörer som medvetet drar ut på uttagstiderna, i hopp om att 

kunden ska avbryta uttaget och spela upp pengarna igen. På ett casino med direkta uttag 

elimineras denna risk. Tack vare svenska innovationer som Trustly och Pay N Play har alltså 

nätcasinot utvecklats till det vi alltid har önskat oss. Efter två decennier av väntan har vi slutligen 

enkel och smidig tillgång till spel, samt tillgång till trygga och snabba vinstutbetalningar. 
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