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Kindred Group pressmeddelande 
 
Malta, den 31 mars   
 
 

Kindred Group uppmanar till skyndsam beredning av en 
ny spelreform 
 
Idag presenterade Spellicensutredningen sina förslag på hur den svenska spelmarknaden 
bör omregleras. Förslagen i utredningen skapar förutsättningar för en svensk marknad där 
delar av dagens monopol öppnas upp för speloperatörer att söka licens. Ett mål fastställs 
att minst 9 av 10 spelare ska välja att spela hos i Sverige licenserade bolag. Den politiska 
processen måste nu skyndas på om det verkligen ska bli en reform. 
 
”Vi välkomnar den politiska enighet som finns kring behovet av en modern spellagstiftning 
samt utfästelserna att en ny lag ska vara på plats innan nästa riksdagsval. För att lyckas med 
det finns inget utrymme för större förändringar av utredarens förslag. Förseningar kommer att 
riskera hela reformen”, säger Peter Alling, chef för samhällskontakter på Kindred Group 
(tidigare Unibet Group). 
 
Regeringens utredare Håkan Hallstedt föreslår en svensk spelmarknad i tre delar där 
kommersiella speloperatörer söker licens för att erbjuda spel inom odds, online casino och 
online bingo. Utredaren sätter som mål att minst 90 procent av de svenska kunderna ska 
spela hos spelbolag inom det svenska licenssystemet, det som kallas kanalisering. En hög 
kanalisering är det som gör systemet trovärdigt och gör det möjligt för svenska 
tillsynsmyndigheter att se till att spel som erbjuds i Sverige sker i en trygg och säker miljö. 
 
”Vi vet att alla försök att reglera priser, begränsa spelutbudet eller ta ut för höga skatter 
kommer att påverka kanaliseringen”, säger Peter Alling. 
 
Med ett kanaliseringsmål på minst 90 procent, men hellre 95 procent, får licenssystemet en 
trovärdighet och det blir möjligt med meningsfulla gemensamma ansvarsåtgärder, som bland 
annat det föreslagna systemet för att stänga av sig från spel hos samtliga spelbolag. Men för 
att uppnå den nivån måste så många bolag som möjligt faktiskt söka licens i Sverige och då 
kan det inte finnas osäkerhetsmoment. 
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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 13 varumärken som erbjuder tjänster till 16.5 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.  


