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KLAGANDE 
Viral Interactive Ltd 
 
Ombud: Advokat Ola Wiklund 
Ola Wiklund Advokatbyrå AB 
 
MOTPART 
Spelinspektionen 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Spelinspektionens beslut den 20 december 2018, bilaga 1 
 
SAKEN 
Licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel enligt spellagen 
(2018:1138) 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och beslutar att Viral Inte-

ractive Ltd:s licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel ska gälla 

till och med den 31 december 2021. 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN 

 

Spelinspektionen beslutade den 20 december 2018 att bevilja Viral Inte-

ractive Ltd (bolaget) licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel för 

tiden 1 januari–31 december 2019. Skälen för besluten framgår av bilaga 1. 

 

Bolaget överklagar Spelinspektionens beslut och yrkar att licensen ska ges 

för fem år istället för nu beviljade ett år. 

 

Spelinspektionen anser att överklagandet bör avslås. 

 

VAD PARTERNA HUVUDSAKLIGEN HAR ANFÖRT 
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Bolaget 

 

Bolaget ingår i en koncern där Finnplay Technologies är moderbolag. Mo-

derbolaget har utfärdat en kapitalgaranti, av vilket framgår att moderbola-

gets omfattande kapitalstyrka står till bolagets förfogande. Med hänvisning 

till denna kapitalgaranti saknas skäl att anta att bolaget riskerar att hamna i 

en situation där bolagets förmåga att upprätthålla och verka för en sund fi-

nansiell struktur i spelverksamheten skulle kunna ifrågasättas. Det framgår 

varken av lag eller förarbeten att det förhållandet att ett bolag förlitar sig på 

koncernens resurser ska utgöra skäl för att begränsa licensperioden. Eventu-

ell osäkerhet kring bolagets finansiella ställning får alltså anses läkt genom 

att koncernens samlade resurser faktiskt står till bolagets förfogande. Det fö-

religger inte något orsakssamband mellan bolagets negativa egna kapital och 

eventuella risker för spelverksamheten.  

 

Spelinspektionen har inte varit konsekvent i sin licensgivning. Konkurrenter 

och statliga aktörer har beviljats femåriga licenser, trots regelöverträdelser 

eller brister såvitt avser deras ekonomiska historik. Vidare har nystartade 

bolag som åberopar kapitalgarantidokument beviljats licens om fem år. 

Spelinspektionens beslut framstår därför som en oproportionerlig och god-

tycklig bestraffning, och strider mot EU-rätten.  

 

Målsättningarna med licenssystemet hade kunnat förverkligas genom långt 

mindre ingripande åtgärder inom ramen för Spelinspektionens tillsynsverk-

samhet. Det rimliga sättet att hantera dessa påstådda risker hade varit genom 

tillsynsverksamhet. 

 

Bolagets kapitalstruktur anses vara godtagbar enligt bolagsrätten på Malta, 

där bolaget är registrerat. Bolaget har ansetts vara en s.k. going concern, 

med beaktande av moderbolagets resurser som står till bolagets förfogande. 
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Att kräva att bolaget ska inrätta sin verksamhet efter svensk bolagsrätt stri-

der mot diskrimineringsförbudet och mot principen om ömsesidigt erkän-

nande inom EU. 

 

Spelinspektionen förklarar inte i sitt beslut hur den resonerat kring frågan 

om licensperioden i förhållande till koncernens samlade kapitalstyrka och 

synes inte ha beaktat moderbolagets tillgångar eller kapitalgarantidokumen-

tet. Spelinspektionens kan inte anses ha uppfyllt sin utredningsskyldighet, 

motiveringsskyldighet eller den s.k. omsorgsprincipen. 

 

Spelinspektionen 

 

Att driva ett aktiebolag som har ett negativt eget kapital är inte olagligt i 

Sverige. Det innebär dock inte att det är lämpligt och kan få stora konse-

kvenser. Eftersom bolaget har redovisat minusresultat och haft ett negativt 

eget kapital åren innan licensansökan finns det skäl att ifrågasätta om bola-

get har den kapitalstyrka som krävs och förmåga att upprätthålla en sund fi-

nansiell struktur i verksamheten. Spelinspektionen ifrågasätter inte moder-

bolagets kapitalstyrka eller finanser. Bolagets brister kan dock inte anses 

helt läkt genom en kapitalgaranti från moderbolaget. En kapitalgaranti är 

inte en egentlig tillskottsform. Beaktandet av koncernens resurser har haft 

betydelse för Spelinspektionens bedömning på så sätt att bolaget troligen 

inte alls hade beviljats licens utan kapitalgarantin från moderbolaget. 

 

Spelinspektionens beslutspraxis är inte inkonsekvent och beslutet strider 

inte mot proportionalitetsprincipen. Bolag som har haft ett negativt eget ka-

pital har fått licens för en begränsad tid. T.ex. nystartade bolag har inte ett 

negativt eget kapital. Även om det i något fall skulle anses att Spelinspekt-

ionen borde ha gett ett annat bolag kortare licenstid än fem år utgör det inte 

skäl att ändra nu aktuellt bolags licenstid. 
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Det är en skillnad på att begränsa licenstiden och att vidta åtgärder inom ra-

men för Spelinspektionens tillsyn. När licenstiden löper ut och bolaget ansö-

ker om en ny licens görs en ny prövning av hela verksamheten. En begrän-

sad licenstid möjliggör för Spelinspektionen att genomföra en sådan om-

prövning och har bedömts som rimligt och väl avvägt. 

 

Det förhållandet att bolaget har sitt säte i ett annat land och därför inte träf-

fas direkt av de svenska reglerna innebär inte att reglerna saknar betydelse 

vid bedömningen av lämpligheten att bedriva spelverksamhet i Sverige. EU-

rättens etableringsfrihet och den fria rörligheten för tjänster innebär inte att 

Spelinspektionen måste tillämpa en annan medlemsstats lagstiftning bara för 

att en licenssökande har sitt säte i det landet. Principen om ömsesidigt er-

kännande innebär att myndigheter lojalt ska pröva om utländska kvalifikat-

ioner och meriter anses uppfylla relevanta krav i inhemsk lagstiftning. Spel 

om pengar är därtill inte harmoniserat i EU. 

 

Av Spelinspektionens beslut framgår att moderbolagets årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2017 samt kapitalgarantidokument har beaktats. 

Ärendet har blivit utrett i den omfattning som det kräver. De omständigheter 

som har varit avgörande för Spelinspektionens ställningstagande framgår av 

beslutet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Av 4 kap. 1 § spellagen framgår att licens endast får ges till den som  

1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att 

driva verksamheten,  

2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra för-

fattningar som reglerar verksamheten, och  
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3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten. 

 

Enligt 4 kap. 8 § spellagen ska en licens avse en viss tid och får, om inte an-

nat anges i denna lag, ges för högst fem år. 

 

I förarbetena till spellagen (prop. 2017/18:220 s.108) anges bl.a. följande. 

Alla licenser som spelmyndigheten meddelar bör avse en viss tid. Efter li-

censtidens slut bör det vara möjligt att få en ny licens, under förutsättning 

att de krav som ställs enligt regleringen uppfylls. På det sättet sker en regel-

bunden omprövning av verksamheten. Licenstidens längd bör vara en fråga 

för spelmyndigheten att bestämma, men den bör i normalfallet kunna vara 

fem år. Med hänsyn till behovet av en effektiv tillståndsgivning och tillsyn 

bör fem år också vara den längsta tid som en licens kan avse. 

 

Vidare framgår att vid bedömningen av sökandens ekonomiska förhållanden 

ska bl.a. sökandens kapitalstyrka beaktas. Det är en förutsättning att det 

finns en kapitalbas för att spelverksamheten ska kunna bedrivas. Utgångs-

punkten vid prövningen ska vara att sökanden kan upprätthålla och verka för 

en sund finansiell struktur i spelverksamheten. Vid prövningen måste sär-

skild hänsyn tas till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas. När det gäl-

ler spelföretag som ingår i en koncern ska spelmyndigheten vid licensgiv-

ningen få beakta koncernens samlade kunskap, erfarenhet, organisation, ka-

pitalstyrka och förmåga i övrigt att driva verksamheten i enlighet med kra-

ven i spellagen och andra författningar som reglerar verksamheten. Detta 

gäller självklart bara under förutsättning att koncernens resurser är relevanta 

för sökandens verksamhet och rent faktiskt står till sökandens förfogande.  

(a.prop. s. 102 och 298). 
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Spelinspektionens utredningsskyldighet m.m. 

 

Bolaget har anfört bl.a. att Spelinspektionen brustit i bl.a. sin utrednings-

skyldighet och – som det får förstås – i sin skyldighet att motivera sitt be-

slut. 

 

Av 23 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att en myndighet ska se till 

att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

 

Av utredningen i målet framgår att bolaget i förfarandet hos Spelinspekt-

ionen har getts tillfälle att komplettera sin utredning. Det har inte framkom-

mit uppgifter som talar för att Spelinspektionen underlåtit att inhämta sak-

uppgifter som har medfört att ansökan var inkomplett, eller att Spelinspekt-

ionen på någon annan grund har brutit mot sin utredningsskyldighet. 

 

Enligt 32 § förvaltningslagen ska ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering, om 

det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgif-

ter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som 

har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. 

 

I det överklagade beslutet redogör Spelinspektionen för de överväganden 

och omständigheter som legat till grund för begränsningen i licenstiden. 

Förvaltningsrätten anser därmed att Spelinspektionen inte kan anses ha brus-

tit i sin motiveringsskyldighet. 

 

Vad bolaget har anfört i dessa delar innebär alltså inte skäl att ändra eller 

upphäva Spelinspektionens beslut. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Bolaget har gjort gällande bl.a. att ett antal andra licenshavare har beviljats 

licenser utan ytterligare begränsningar i licenstiden, trots att de har gjort sig 

skyldiga till överträdelser mot spellagstiftning i utlandet eller i Sverige, eller 

har liknande organisationer som i nu aktuellt mål. Förvaltningsrätten konsta-

terar att prövningen i målet inte har att utgå från eventuella bedömningar 

Spelinspektionen har gjort i andra ärenden. De av bolaget angivna exemplen 

på andra licenshavares regelöverträdelser avser därtill till sin karaktär andra 

grunder för begränsning i licenstiden än i nuvarande mål och är därmed inte 

i sig relevanta för bedömningen i detta mål.  

 

I målet är ostridigt att Spelinspektionen har bedömt andra licensansökningar 

där sökandena har haft ett negativt eget kapital på liknande sätt som i nu fö-

revarande fall. Det att det inte finns några hinder mot att driva företag på 

Malta med negativt eget kapital innebär enligt förvaltningsrätten inte att 

Spelinspektionens bedömning i det aktuella fallet kan anses strida mot de 

EU-rättsliga principerna om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster, 

eller anses vara diskriminerande. Vad bolaget har anfört i denna del medför 

alltså inte skäl att ändra Spelinspektionens beslut. 

 

Frågan i målet blir därmed om omständigheterna är sådana att Spelinspekt-

ionen har haft fog för att begränsa tiden för den till bolaget givna licensen. 

 

Licens ska normalt beviljas för fem år. Som framgår av de ovan anförda för-

arbetsuttalandena får dock huvudregeln anses villkorad av bl.a. behovet av 

en effektiv tillsyn. Spellagen innehåller ett antal bestämmelser som medger 

att Spelinspektionen utövar tillsyn, och meddelar villkor och sanktioner un-

der licenstiden. Vilken vikt behovet av en effektiv tillsyn ska tillmätas i 
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fråga om den tid för vilken en licens beviljas, i förhållande till de tillsynsåt-

gärder som kan vidtas under licenstiden är inte helt klar. Förarbetena till 

spellagen ger inte någon närmare vägledning i frågan.  

 

Vid prövningen av en licensansökan ska fastställas att sökanden kan antas 

uppfylla de författningskrav som ställs på spelverksamhet. För det fall att ett 

sökandebolag kan antas uppfylla dessa krav, samtidigt som risker i sökan-

dens verksamhet kan identifieras avseende kravuppfyllning redan i samband 

med tillståndsförfarandet, bör detta enligt förvaltningsrättens mening från 

tillsynssynpunkt kunna ligga till grund för en begränsning i licenstiden. 

Detta medför en möjlighet för tillsynsmyndigheten att göra en helhetsbe-

dömning av sökandens verksamhet vid tiden för en ny ansökan om licens, i 

förhållande till de identifierade riskerna, utöver den löpande tillsynen. En 

begränsning av licenstiden är alltså inte att betrakta som en oproportioner-

ligt ingripande åtgärd i förhållande till den löpande tillsyn som ska utföras 

och de möjligheter att meddela sanktioner som finns, under förutsättning att 

inskränkningen kan anses gynna behovet av en effektiv tillsyn. 

 

I målet är ostridigt att bolaget har haft ett negativt eget kapital och har redo-

visat negativt resultat åtminstone under åren närmast föregående licensansö-

kan, vilket är den omständighet som legat till grund för Spelinspektionens 

beslut att begränsa licenstiden. Vidare är det ostridigt att det på Malta – där 

bolaget har sitt säte – inte i sig är grund för tvångslikvidation eller medför 

krav på att vissa åtgärder ska vidtas när ett bolag har ett negativt eget kapi-

tal. Förvaltningsrätten anser dock att det att ett bolag har negativt eget kapi-

tal ändå talar för att det finns skäl att tvivla på bolagets förmåga att upprätt-

hålla en sund finansiell ställning, även om det inte medför att några konkreta 

åtgärder behöver vidtas enligt reglerna där bolaget har sitt säte. Betraktat för 

sig anser förvaltningsrätten att det på denna grund i sig finns skäl att ifråga-

sätta bolagets lämplighet utifrån dess ekonomiska förhållanden.  
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Bolaget har i målet inkommit med årsbokslut för 2018 av vilket framgår att 

bolaget nu har ett positivt eget kapital. Detta är förvisso att se som en positiv 

utveckling. Enligt förvaltningsrättens bedömning är det dock främst de fak-

tiska omständigheterna vid tiden för licensgivningen som ska beaktas. 

 

Som framgår av förarbetena får Spelinspektionen beakta bl.a. en koncerns 

samlade kapitalstyrka vid licensgivning till ett företag som ingår i koncer-

nen, under förutsättning att koncernens resurser faktiskt står till sökandens 

förfogande. 

 

Av handlingarna i målet framgår att bolagets moderbolag har utfäst att stötta 

bolaget ekonomiskt, och utfärdat en kapitalgaranti, enligt vilken moderbola-

get förbinder sig att som för egen skuld betala bolagets utestående skulder 

och övriga ekonomiska skyldigheter som kan komma att uppstå mot bl.a. 

spelare eller i övrigt i bolagets verksamhet med anledning av den licens som 

har utfärdats. Spelinspektionen har inte ifrågasatt att moderbolagets eller 

koncernens resurser står till bolagets förfogande. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att bolaget under några år har redovisat nega-

tivt resultat. Bolaget har trots dessa resultat kunnat fortsätta bedriva sin 

verksamhet och det har inte framkommit något som talar för att moderbola-

gets eller koncernens finansiella ställning skulle brista i kapitalstyrka – var-

ken i sig, eller i förhållande till de brister i bolagets finansiella ställning som 

framkommit. Vidare har det inte framkommit något som talar för att det fö-

religger risker avseende koncernens finansiella stabilitet över tid.  

 

Även om det alltså finns skäl att ifrågasätta bolagets lämplighet i fråga om 

dess finansiella struktur i sig, givet dess historik med ett negativt eget kapi-

tal, anser dock förvaltningsrätten – med beaktande av koncernens samlade 

tillgångar – att bolagets ekonomiska ställning inte framstår som så svag att 

det motiverar en begränsning av licenstiden till ett år. 
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Med hänsyn till bolagets ekonomiska ställning i förhållande till kapital-

garantin från moderbolaget, och de möjligheter det medför för bolaget att 

bedriva sin verksamhet på ett lämpligt sätt över tid sammantaget med vikten 

av en effektiv tillsyn finner förvaltningsrätten att en begränsning av licensti-

den till tre år framstår som tillräcklig och proportionerlig. Överklagandet 

ska alltså bifallas delvis så att bolaget beviljas licens för att tillhandahålla 

kommersiellt onlinespel till och med den 31 december 2021. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03). 

 

 

Magnus Wickström 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Leif Karlsson, Pär Svenningsson och 

Suada Tolic deltagit. Föredragande har varit Jonas Nilsson.  



Bilaga 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LINKÖPING
Handläggare 2:96

INKOM: 2019-01-17
MÅLNR: 459-19
AKTBIL: 4
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

