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Ändring av licens för att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel 

Beslut (att meddelas den 12 februari 2020 kl. 08.00) 

Spelinspektionen avslår Viral Interactive Limiteds, svenskt organisationsnummer 

502081-5477, ansökan om att få lägga till webbplatsen ninjacasino.se till sin 

licens för kommersiellt onlinespel. 

 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Bakgrund 

Lotteriinspektionen meddelade den 20 december 2018, dnr 18Li8512 licens till 

Viral Interactive Limited att tillhandahålla kommersiellt onlinespel på ett stort 

antal webbplatser.  

Viral Interactive Limited har därefter ansökt om och beviljats ändringar 

avseende vilka webbplatser som ska omfattas av licensbeslutet 

(Spelinspektionens ärenden dnr 19Si764,19Si829, 20Si4 och 20Si296).  

Viral Interactive Limited har den 17 september 2019 ansökt om att 

licensbeslutet ska ändras på så sätt att även webbplatserna betonaces.com, 

ninjacasino.se och rocketcasino.com ska omfattas av licensen.  

Spelinspektionen fattade den 31 januari 2020 ett partiellt beslut i ärendet 

gällande domänerna betonaces.com och rocketcasino.com. Efter detta beslut 

omfattade Viral Interactive Limiteds licens att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel således följande webbplatser. 

bajungo.com betonaces.com, luckyfenix.com, mangocasino.com, 

mobocasino.com, nanocasino.com, rocketcasino.com, slotsons.com, 

snabbis.com, spinlovers.com, swedencasino.com och untoldcasino.com. 

Viral Interactive Limited har därefter, i ansökningar den 2 och den 23 januari 

2020, ansökt om att licensbeslutet ska ändras på så sätt att domänerna 
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bajungo.com och luckyfenix.com tas bort från licensen (Spelinspektionens 

ärenden dnr 20Si4 och 20Si296). Efter Spelinspektionens beslut den 6 februari 

2020 i ärende 20Si4 och den 7 februari 2020 i ärende 20Si296 omfattar Viral 

Interactive Limiteds licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel numera 

följande webbplatser: 

betonaces.com, mangocasino.com, mobocasino.com, nanocasino.com, 

rocketcasino.com, slotsons.com, snabbis.com, spinlovers.com, 

swedencasino.com och untoldcasino.com. 

Spelinspektionen återkallade den 17 juni 2019 SafeEnt Limiteds licenser för att 

tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning (ärendena dnr 19Si365 

och 19Si934). Återkallelserna gällde omedelbart. De återkallade licenserna 

omfattar bl.a. webbplatsen ninjacasino.com. Spelinspektionens beslut 

fastställdes av Förvaltningsrätten i Linköping (dom den 12 november 2019 i mål 

nr 5056-19). Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten som 

meddelat prövningstillstånd och prövning pågår för närvarande.  

Av de handlingar som Viral Interactive Limited nu har gett in i ärendet framgår 

att Viral Interactive Limited har övertagit rätten att använda varumärket Ninja 

Casino för kommersiellt onlinespel från SafeEnt Limited. Dessutom har Viral 

Interactive Limited övertagit webbplatsen ninjacasino.se från Elec Games 

Limited. Elec Games Limited ingår i samma koncern som SafeEnt Limited. Vidare 

har uppdragsavtal ingåtts mellan Viral Interactive Limited och Elec Games 

Limited gällande marknadsföringen av Ninja Casino. Avtalet innebär att Elec 

Games Limited kommer att producera marknadsföringen av varumärket Ninja 

Casino på uppdrag av Viral Interactive Limited. 

Spelinspektionen har under ärendets handläggning begärt komplettering från 

Viral Interactive Limited när det gäller hur Viral Interactive Limited och SafeEnt 

Limited avser hantera den situation att SafeEnt Limited genom ett 

lagakraftvunnet avgörande återfår sin licens att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel på webbplatsen ninjacasino.com. Av de avtal som i det avseendet har 

getts in framgår det att Viral Interactive Limited och SafeEnt Limited har kommit 

överens om att Viral Interactive Limited ska upphöra att tillhandahålla 

kommersiellt onlinespel under varumärket Ninja Casino på webbplatsen 

ninjacasino.se om SafeEnt Limited återfår sina licenser. Om så sker ska Viral 
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Interactive Limited enligt avtalen även återföra webbplatsen ninjacasino.se till 

Elec Games Limited. 

Spelinspektionen har med anledning av Viral Interactive Limiteds ansökan också 

begärt in en redogörelse från Viral Interactive Limited om hur bolaget ska 

säkerställa att den marknadsföring av webbplatsen ninjacasino.se och Ninja 

Casino, som enligt överenskommelse mellan bolagen ska utföras av Elec Games 

Limited, är laglig och förenlig med marknadsföringslagen (2008:486). 

Redogörelsen har begärts in mot bakgrund av att Stockholms tingsrätt, Patent- 

och marknadsdomstolen, i dom den 22 november 2019 vid vite förbjudit Elec 

Games Limited att vid marknadsföring av onlinecasino eller liknande spel online 

använda ett stort antal påståenden kopplade till spel hos Ninja Casino.   

Viral Interactive Limited har i denna del redogjort för att bolaget kommer att 

säkerställa laglighet i marknadsföringen på så sätt att Viral Interactive Limited 

genom de uppdragsavtal som ingåtts mellan Viral Interactive Limited och Elec 

Games Limited har full kontroll över det material som kommer att användas vid 

marknadsföring av varumärket Ninja Casino på webbplatsen ninjacasino.se. 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 4 kap. 1 § spellagen följer att licens endast får ges till den som bedöms ha 

den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten, 

kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra 

författningar som reglerar verksamheten, samt i övrigt bedöms lämplig att driva 

verksamheten. 

Enligt 11 kap. 6 § spellagen följer att en licenshavare får uppdra åt någon annan 

att utföra arbete eller operativa funktioner i licenshavarens verksamhet enligt 

spellagen. Ett sådant uppdrag får ges om licenshavaren ansvarar för den 

anförtrodda verksamheten mot spelaren, att verksamheten drivs av 

uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande 

former, samt att uppdraget inte försämrar spelmyndighetens möjligheter att 

övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten. 
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Spelinspektionens bedömning 

Av utredningen i ärendet framgår att Viral Interactive Limited har ingått ett 

samarbetsavtal med Elec Games Limited vad gäller marknadsföringen av 

varumärket Ninja Casino. Elec Games Limited har i sin tur avtal med SafeEnt 

Limited som äger varumärket Ninja Casino. SafeEnt Limited har gett Elec Games 

Limited rätt att upplåta rätten att använda varumärket Ninja Casino till Viral 

Interactive Limited.  

Mot bakgrund av att SafeEnt Limited har fått sina licenser att tillhandahålla 

kommersiellt onlinespel och vadhållning återkallade av Spelinspektionen och 

Elec Games Limited – som är tänkt att sköta marknadsföringen av ninjacasino.se 

och Ninja Casino åt Viral Interactive Limited - har blivit fällt för 

marknadsföringen av Ninja Casino finns det enligt Spelinspektionen anledning 

att ifrågasätta om uppdragsavtalet uppfyller kraven i 11 kap. 6 § spellagen. Det 

finns därutöver omständigheter i det upplägg som presenterats som påverkar 

Viral Interactive Limiteds lämplighet som licenshavare enligt 4 kap. 1 § spellagen 

(2018:1138).  

Lämpligheten som licenshavare 

En förutsättning för licens är att licenshavaren kan antas komma att driva 

verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar 

verksamheten. Det ställs även krav på att licenshavaren även i övrigt bedöms 

lämplig att driva verksamheten. 

Av förarbetena till spellagen framgår bland annat att sökandens tidigare 

skötsamhet och laglydighet är en god indikation när det gäller 

regelefterlevnaden och att tidigare aggressiv marknadsföring också kan ha 

betydelse i det avseendet (prop. 2017/18:220, s. 101 f.). Det anförda talar enligt 

Spelinspektionen för att Viral Interactive Limited utifrån bestämmelsen i 4 kap. 

1 § 2 spellagen inte är lämpligt att inneha licens för kommersiellt onlinespel, om 

det planerade upplägget såvitt avser återlanseringen av Ninja Casino 

genomförs.  

Enligt Spelinspektionen är det även ytterst besvärande ur ett 

lämplighetsperspektiv att Viral Interactive Limited har valt att bedriva 

licenspliktig spelverksamhet med hjälp av en uppdragstagare som i närtid 
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befunnits skyldig till allvarliga överträdelser av det regelverk som Viral 

Interactive Limited är skyldig att följa för att få bedriva spelverksamhet i Sverige. 

Spelinspektionen anser också att den omständigheten att det bolag som Viral 

Interactive Limited uppdrar verksamhet åt ingår i samma koncern som SafeEnt 

Limited ger anledning att ifrågasätta Viral Interactive Limiteds lämplighet i 

övrigt enligt 4 kap. 1 § 3 spellagen, eftersom SafeEnt Limited fått sina licenser 

återkallade till följd av allvarliga överträdelser kort tid efter att licenserna 

meddelades. Viral Interactive Limited har således valt att göra delar av sin 

licenspliktiga verksamhet beroende av olika överenskommelser som involverar i 

sammanhanget olämpliga aktörer. Omständigheterna kring det valda upplägget 

för att kunna återlansera varumärket Ninja Casino – som enligt Spelinspektionen 

har betydelse för Viral Interactive Limiteds anseende och professionalism – 

påverkar enligt Spelinspektionen Viral Interactive Limiteds lämplighet i övrigt 

enligt 4 kap. 1 § 3 spellagen på ett negativt sätt (se prop. 2017/18:220, s. 102).  

Mot den angivna bakgrunden bedömer Spelinspektionen att upplägget 

påverkar lämpligheten i så hög grad att Viral Interactive Limited inte når upp till 

kraven på lämplighet i 4 kap. 1 § spellagen. 

Uppdragsavtalets förenlighet med 11 kap. 6 § spellagen 

Av 11 kap. 6 § spellagen följer att en licenshavare under vissa förhållanden har 

rätt att uppdra åt någon annan – en uppdragstagare – att utföra arbete och 

operativa funktioner i licenshavarens verksamhet. Dock kvarstår det fulla 

ansvaret för verksamheten mot spelaren hos licenshavaren. Uppdraget får inte i 

någon form påverka kravet på att spelverksamheten ska bedrivas under 

kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, eller försämra 

Spelinspektionens möjligheter att övervaka licenshavarens regelefterlevnad 

(prop. 2017/2018:220 s. 135 f.) Detta innebär att spelaren inte ens ska riskera att 

försättas i en sämre situation när licenshavaren lämnat över verksamheten till 

uppdragstagaren än om verksamheten sköts av licenshavaren själv (prop. 

2017/18:220 s. 316).  

Enligt Spelinspektionen skulle den bristande kunskap om regelverket när det 

gäller marknadsföringen av licenspliktiga spelprodukter som Elec Games Limited 

har uppvisat riskera att leda till att spelarna på ninjacasino.se hamnar i en sämre 

situation – rent konkret att de riskerar att bli utsatta för otillbörlig 

marknadsföring – än om Viral Interactive Limited hade skött den delen av 
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verksamheten. Mot den bakgrunden är det enligt Spelinspektionen inte visat att 

den del av verksamheten som ska skötas av Elec Games Limited kommer att 

drivas under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former enligt 

11 kap. 6 § 2 spellagen.  

Spelinspektionen anser dessutom att myndighetens möjligheter att övervaka att 

Viral Interactive Limited följer spellagen skulle försämras om delar av den 

verksamhet som ska övervakas har överlåtits till en aktör som genom sina 

allvarliga överträdelser av regelverket redan har visat sig inte kunna lösa de 

uppgifter som uppdraget omfattar på ett tillfredsställande sätt (jfr 11 kap. 6 § 3 

spellagen). Spelinspektionen anser därför att valet av en uppdragstare som 

bevisligen saknat de kunskaper som krävs för att kunna lösa uppdraget på ett 

korrekt sätt sammantaget skulle försvåra och därmed försämra 

Spelinspektionens förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn mot Viral 

Interactive Limited.  

Spelinspektionen bedömer således att uppdragsavtalet i sig inte uppfyller de 

krav som ska ställas på ett uppdragsavtal. 

Sammanfattande bedömning 

Spelinspektionen bedömer sammantaget att de överenskommelser mellan å 

ena sidan Viral Interactive Limited och å andra sidan Elec Games Limited samt 

mellan SafeEnt Limited och Elec Games Limited, som bland annat syftar till att 

säkerställa laglig marknadsföring av webbplatsen ninjacasino.se, inte är 

tillräckliga för att skapa en nödvändig separation mellan Viral Interactive Limited 

och två aktörer som var för sig har gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser 

av regelverket. Spelinspektionen bedömer vidare att det valda upplägget inte är 

förenligt med spellagens krav på lämplighet hos Viral Interactive Limited. 

Dessutom anser Spelinspektionen att ett bifall till ansökan dels skulle riskera att 

spelarna försätts i en sämre situation om marknadsföringsverksamheten drivs av 

Elec Games Limited, dels att ett bifall skulle försämra myndighetens möjligheter 

att övervaka att Viral Interactive Limited följer de regler som gäller för 

verksamheten. Mot den bakgrunden avslår Spelinspektionen Viral Interactive 

Limiteds ansökan att lägga till webbplatsen ninjacasino.se till sin licens.  
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Beslutet har fattats av Spelinspektionens styrelse Per Håkansson ordförande, 

Camilla Rosenberg generaldirektör, Håkan Wall, Patrik Oscarsson,  

Madelaine Tunudd, och Andreas Prochazka. Vid den slutgiltiga handläggningen 

deltog också avdelningschefen Patrik Gustavsson, chefsjuristen Johan Röhr, 

chefen för rättssekretariatet Hanna Abrahamsson, enhetschefen Nicklas 

Hjertonsson och handläggaren Herman Lindholm, föredragande.  

 

 

 

Camilla Rosenberg 

      Herman Lindholm 
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