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Kindred Group och the Foundation for Social Welfare Services på Malta stod i 
onsdags värd för den årliga spelansvarskonferensen ”Responsible Gaming 
Conference 2017”. Deltog gjorde experter från branschen, forskning, 
behandlingscenter samt myndigheter, som alla var eniga om att mer samarbete 
behövs för att minska spelproblem.  
 
I en utsåld konferenslokal med 270 deltagare arrangerade Kindred Group (tidigare 
Unibet Group) tillsammans med Malta-baserade behandlingscentret Foundation for 
Social Welfare Services spelansvarskonferensen ”Responsible Gaming Conference” 
för andra året i rad. Experter inom olika områden hade en öppen och ärlig 
diskussion om spelansvar.  
 
Kindreds CEO, Henrik Tjärnström, förklarade i sitt öppningsanförande att kunder 
med en utmanande eller problematisk relation till spel helt enkelt inte är bra för 
verksamheten. Vidare nämnde han att även om kunderna gör ett vuxet val har 
spelbolagen ett ansvar gentemot sina kunder för att förebygga spelproblem och att 
sprida kunskap kring ämnet.  
 
Under hela konferensen påtalades vikten av samarbete samt att dela kunskap och 
data mellan bolag, myndigheter och forskare, då detta är avgörande för att öka 
kunskapen om spelproblem och därigenom minska dess skadliga effekter.  
 
Dr Jonathan Parke och Professor Mark Griffiths var båda talare och presenterade 
resultat från sina senaste studier inom spelproblemsområdet.  
 
”Kindred Group har spelat en viktig roll i att möjliggöra forskning på spelproblem. I 
en tid då branschsamverkan inom spelforskning är kritiserat vill vi uppmärksamma 
detta samarbete som ett exempel på hur branschen kan addera värde utan några 
som helst förväntningar på att påverka forskningen på något sätt. Kindred Group 
gav oss access till data och deras kunder samt bistod med personal för att möta 
våra krav på data. Första gången de kommer att få ta del av resultatet är när 
studien är publiserad för allmänheten”, säger Dr Jonathan Parke, grundare av 
konsumenthubben Sophro. 
 
”Det verkliga värdet av vår forskning sker när operatörer och myndigheter faktiskt 
applicerar resultatet av vår forskning i sin verksamhet och arbetet de bedriver”, 
säger Professor Mark Griffiths, Nottingham Trent University 
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Om Kindred Group 
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och 
digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till 20 miljoner kunder över hela 
världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, 
samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för 
konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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