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Under tisdagen arrangerade Kindred Group ”Sustainable Gambling Conference” i 
Stockholm som samlade mer än 200 deltagare från hela Europa. Experter från 
tillsynsmyndigheter, forskare, operatörer och terapeuter diskuterade centrala frågor 
för en hållbar spelindustri. Konferensen pekade på vikten av ett samarbete för en 
hållbar spelmarknad.  
 
”Vi har tagit detta initiativ för att vi är övertygade om att samarbete är nödvändigt 
för att förhindra spelmissbruk. Ingen operatör, leverantör, tillsynsmyndighet, 
forskningscenter, behandlingscenter eller annan expert kan ensam lösa de 
utmaningar som finns, vi måste ständigt lära av varandra och samarbeta i de här 
viktiga frågorna”, sade Henrik Tjärnström, vd för Kindred Group.  
 
På konferensen presenterades konkreta förslag om vad som kan göras för att möta 
utmaningarna och skapa en mer hållbar spelbransch: 
 
- Utbilda unga personer om riskerna förknippat med spelande. 
- Etablera ett gemensamt blockningssystem. Spelare som uppvisat ett 
problematiskt spelbeteende hos ett spelbolag ska inte kunna spela vidare någon 
annanstans.  
- Inför förbud mot att spela på kredit.  
 
”Att ta ansvar i hela kedjan och på så vis bygga förtroende krävs för att vi ska fortsätta att vara 
framgångsrika. För Kindred handlar hållbarhet om att skapa långsiktiga och sunda relationer. 
För att göra det behöver vi samarbeta, ta tillvara viktiga forskningsresultat och integrera dessa 
i våra verktyg och produkter. Det är bara så vi kan skapa den bästa upplevelsen för våra 
kunder, inspirera andra, styra utvecklingen i rätt riktning och skapa en mer hållbar 
spelbransch”, sade Henrik Tjärnström, vd för Kindred Group.  
 
Se sammanfattning av konferensen på www.kindredgroup.com och konferensen i sin helhet 
på www.sustainablegambling.com.  
 
 
  

http://www.kindredgroup.com/
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Bild: Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group 
 
 
För mer information: 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
alexander.westrell@kindredgroup.com 
+46 73 7071686       
 
Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 21 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medgrundare av European 
Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA 
för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 
(2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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