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Spilforbruget stiger i 3. 
kvartal 2021 sammenlig-
net med 2020 

Tal fra Spillemyndighedens kvartalsstatistik viser, at den samlede bruttospilleindtægt (BSI) 
for væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaseret kasino i 3. kvartal 2021 ud-
gjorde 1.663 mio. kr. Det er en stigning på 122 mio. kr. sammenlignet med 3. kvartal 2020, 
hvilket svarer til 7,9 pct. Kun spilleautomatområdet har ikke oplevet en stigning i 3. kvartal. 

 

Figur 1. BSI for spilmarkedet i 3. kvartal 2021 og procentvis ændring fra 3. kvartal 2020 

 
 
Stigning i spil på landbaserede kasinoer  
I dele af både 2020 og 2021 var restauranter,  spillehaller og landbaserede kasinoer lukkede 
for at forhindre spredningen af covid-19. Dette var dog hverken tilfældet i 3. kvartal 2020 el-
ler 3. kvartal 2021. 
 
BSI´en for spilleautomater udgjorde i 3. kvartal 2021 331 mio. kr., jf. figur 1. Det er et fald på 6 
mio. kr., svarende til 1,7 pct. sammenlignet med 3. kvartal 2020. De landbaserede kasinoer 
har derimod oplevet en stigning i BSI´en sammenlignet med samme kvartal i 2020. I 3. 
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Side 2 

kvartal 2021 udgjorde BSI´en således 98 mio. kr., jf. figur 1. Det er en stigning på 15 mio. kr., 
som svarer til 17,4 pct. sammenlignet med 3. kvartal 2020.  
 
Stigning i BSI for væddemål og onlinekasino 
BSI´en for væddemål og onlinekasino udgjorde i 3. kvartal 2021 henholdsvis 577 og 657 mio. 
kr., jf. figur 1. For væddemål svarer det til en mindre stigning på 2,8 pct. sammenlignet med 
3. kvartal 2020. For onlinekasino er BSI´en steget 97 mio. kr. sammenlignet med 3. kvartal 
2020. Det svaret til en stigning på 17,3 pct.  
 

Figur 2. Kroner ind for spilleautomater efter ugedage, 3. kvartal 2021 

 
 
Danskerne spiller mest på spilleautomater torsdag og fredag 
Alle spilleautomater i Danmark er tilsluttet et centralt overvågningssystem hos Spillemyn-
digheden. Det giver blandt andet Spillemyndigheden et indblik i, hvornår danskerne fore-
trækker at spille på spilleautomater. Torsdag og fredag er de ugedage, hvor danskerne smi-
der flest kroner i automaterne. I 3. kvartal 2021 kom 16,0 pct. af det samlede beløb som dan-
skerne puttede i spilleautomaterne henholdsvis torsdag og fredag, jf. figur 2. Søndag var 
derimod den ugedag, hvor der blev spillet mindst. Søndagene i 3. kvartal 2021 stod således 
for 12,6 pct. af de penge, der blev kastet i automaterne.  
 
Se flere statistikker på Spillemyndigheden.dk 
På Spillemyndighedens hjemmeside kan man finde flere tal for danskernes forbrug og ad-
færd på spilmarkedet. Her er tal for alle spilområder samt ROFUS og StopSpillet.  
Det er en helt central opgave for Spillemyndigheden løbende at følge og analysere udviklin-
gen på spilmarkedet.  Det er med til at sikre et effektivt tilsyn med spiludbyderne, der sikrer 
at spil om penge i Danmark foregår fair og ansvarligt.  
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