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Spilforbruget steg i 2. 
kvartal 2021 sammenlig-
net med 2020 

Spillemyndighedens kvartalsstatistik viser, at den samlede bruttospilleindtægt (BSI) for 

væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaseret kasino i 2. kvartal 2021 udgjorde 

1.572 mio. kr., jf. figur 1. Det er en stigning på 407 mio. kr. fra 2. kvartal 2020, svarende til 35 

pct.  

 

Figur 1. BSI for spilmarkedet i 2. kvartal 2021 og procentvis ændring fra 2. kvartal 2020 

 

 

 

Landbaseret spil påvirket af genåbningen af Danmark 

I dele af både 2. kvartal 2020 og 2. kvartal 2021 var spillehaller og landbaserede kasinoer 

lukkede for at forhindre spredningen af Covid-19. I 2021 genåbnede spillehallerne og de 

landbaserede kasinoer dog tidligere end i 2020. Det har givet en stigning i BSI på 62,5 pct. og 

122,5 pct. for henholdsvis spilleautomater og landbaserede kasinoer i 2. kvartal 2021 sam-

menlignet med 2. kvartal 2020.  
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Forventelig stigning i BSI for væddemål 

Mange sportsbegivenheder blev i 2. kvartal 2020 aflyst eller flyttet som følge af Covid-19-

situationen. Det betød, at der i den periode var færre sportsbegivenheder at vædde på. Da 2. 

kvartal 2021 ikke blev ramt af tilsvarende aflysninger, er det ikke overraskende, at BSI´en for 

væddemål steg 76,2 pct. i det kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2020. Sammenlignet 

med 2. kvartal 2019, som er før covid-19 påvirkede Danmark, er forbruget på væddemål ste-

get 3,6 pct.   

 

119 henvendelser til StopSpillet  

I 2019 fik Spillemyndigheden et vigtigt redskab til at beskytte danske spillere, da StopSpillet 

åbnede. StopSpillet er en hjælpelinje, hvor spillere og pårørende kan ringe eller skrive via en 

chat for at få råd og vejledning om ansvarligt spil. I 2. kvartal 2021 modtog StopSpillet 119 

henvendelser, jf. figur 2. Det er en stigning fra 98 henvendelser i 2. kvartal 2020. 60 af samta-

lerne foregik med spillere, hvilket svarer til 50,4 pct., 53 samtaler var med pårørende, sva-

rende til 44,5 pct., mens de resterende 6 samtaler var med fagpersoner. I 2. kvartal 2021 var 

der derudover 730 andre henvendelser til StopSpillet, der blandt andet omhandlede ROFUS 

(Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere).  

   

Figur 2. Fordeling af StopSpillet-relaterede opkald, 2. kvartal 2021 

 
 

Følg udviklingen på spilmarkedet på Spillemyndigheden.dk 

På Spillemyndighedens hjemmeside kan man få det fulde over udviklingen på spilmarkedet 

i kvartalsstatistikken. Her er der statistik for alle spilområder samt ROFUS og StopSpillet.  

 

På Spillemyndigheden.dk er der som noget helt nyt også lanceret et Månedsoverblik, hvor 

BSI´en for væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaseret kasino offentliggøres på 

månedsbasis.  

 

Det er en nøgleopgave for Spillemyndigheden løbende at følge og analysere udviklingen på 

spilmarkedet i Danmark. Det bidrager til, at Spillemyndigheden kan føre et effektivt tilsyn 

med spiludbyderne, der sikrer at spil om penge i Danmark foregår fair og ansvarligt.  
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