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Kindreds spelöverskott från osunt spelande i
tredje kvartalet 3,3 procent
Kindred är fast beslutna att genom en öppen och faktabaserad dialog bidra till en mer
hållbar spelbransch. Under tredje kvartalet 2021 minskade Kindreds andel av
spelöverskottet från osunt spelande till 3,3 procent.

Kindred Group plc (Kindred) har förpliktigat sig att förändra spelmarknaden genom att
erbjuda en säker och hållbar underhållning som positivt bidrar till samhället. Därför har
Kindred satt ambitionen att noll procent av spelöverskottet ska komma från osunt
spelande år 2023 och att dessa siffror ska redovisas kvartalsvis. Syftet är att vara
transparant, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande samt öka kännedomen om
företagets hållbarhetsarbete. Under tredje kvartalet 2021 har andelen av spelöverskottet
från osunt spelande minskat till 3,3 procent från 4,3 procent, kvartal 2 2021.
Global statistik från Kindred Group
Andelen spelöverskott från högriskspelare
Förbättringseffekt efter intervention
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*90 dagars rullande period mellan 23/6-20/9 2021

”Det är glädjande att se att andelen spelöverskott från osunt spelande minskar. Samtidigt
som vi välkomnar minskningen är vi medvetna om att vi måste fortsätta arbeta hårt för att
minska andelen ytterligare. I linje med vår hållbarhetsstrategi arbetar våra operationella
team med att implementera fler proaktiva interaktioner vilket har lett till en ökning i
användandet av kontrollverktyg så att kunder kan upprätthålla ett sunt spelande”,
kommenterar Henrik Tjärnström, vd och koncernchef Kindred Group.
”Vi har också anammat ett mer aktsamt tillvägagångssätt mot den yngre demografiska
gruppen av kunder, då detta är en grupp som har högre finansiell risk och är mer benägen
att uppvisa beroende. Därför har vi satt upp ett mer skräddarsytt närmande för kunder
mellan 18-24. Vi kan redan se positiva resultat av att tidigt identifiera personer som
uppvisar ett riskbeteende i denna grupp, säger Tjärnström.
Den 11 oktober publicerade Maris Catania, Head of Responsible Gambling and Research
på Kindred tillsammans med professor Mark D Griffiths, handledare på hennes
forskarutbildning, en referentbedömd vetenskaplig studie som undersöker tillämpningen
av DSM-5 kriterierna för spelmissbruk till faktisk online spelbeteende. Denna uppfattning
och tillvägagångssätt är grunden för ideologin bakom Kindreds
spelarövervakningssystem. Kindred avser att fortsätta arbeta med forskning för att öka
transparensen av resultatet genom empiriska studier.
“För att kunna begränsa osunt spelande måste beteendet i första hand identifieras. Vår
forskning förser Kindred med verkliga exempel av de kategorier av beteenden som
problemspelare uppvisar och som kan användas av Kindreds omsorgsteam för att
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identifiera potentiella ohälsosamma markörer, säger Mark D Griffiths, professor
Nottingham Trent University.
Läs mer om studien ‘Applying the DSM-5 Criteria for Gambling Disorder to Online Gambling
Account-Based Tracking Data: An Empirical Study Utilizing Cluster
Analysis’ här: https://bit.ly/3BX7ryH
Om Kindreds resa mot noll
Kindred har en ambition om att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin
plattform till 2023. Sedan februari 2021 rapporterar företaget spelöverskotter från osunt
spelande. Kindreds siffror om spelöverskott från osunt spelande uppdateras kvartalsvis och
publiceras på Kindred Groups hemsida tillsammans med statistik på spelansvarsarbetets
effektivitet. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.
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Om Kindred Group
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien.
Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för 30 miljoner kunder via något av de 9
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt och är medgrundare
av European Gaming and Betting Association (EGBA) samt medgrundare av IBIA, 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.
Nasdaq Stockholm, KIND-SDB
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