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Fortsat fald i detailsalget 

Detailsalget i august var 0,4 pct. lavere end i juli, når tallene er renset for prisudvik-
ling og normale sæsonudsving. I august trak varegrupperne fødevarer og andre daglig-
varer og andre forbrugsvarer ned, begge med et fald på 0,5 pct. Salget af beklædning 
mv. steg 0,3 pct. Detailsalget er faldet i seks af årets første otte måneder, og har ikke 
været lavere siden midten af 2004. 
 
Detailomsætningsindeks, renset for prisudvikling og normale sæsonudsving 

 
 
Årligt fald i fødevarer og beklædning 
Renset for prisudvikling var detailsalget i august 2,3 pct. lavere end i samme måned 
sidste år. Det skyldes salget af fødevarer og andre dagligvarer, der var 2,6 pct. lavere, 
og salget af andre forbrugsvarer, som var 2,9 pct. lavere. Salget af beklædning mv. var 
1,3 pct. højere end i samme måned året før. 
 
Branchetal for juli 
I juli steg omsætningen i discountforretninger med 8,8 pct. i forhold til juli 2011. En 
anden branche med fremgang var detailhandel med elektriske husholdningsapparater, 
som havde en årsstigning på 15,4 pct. Samtidig var der en nedgang på 6,1 pct. for 
supermarkeder og på 2,9 pct. for anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretnin-
ger. Sidstnævnte branche omfatter især varehuse og stormagasiner. Branchetallene er 
hverken korrigeret for prisudvikling eller sæsonudsving. 
 
Kun et lille udvalg af brancher omtales her. Detaljerede tal for 45 forskellige brancher 
er offentliggjort i Statistikbanken for juli samtidig med denne offentliggørelse af ho-
vedtal for august.  
 
Revisioner af foregående måneder 
Detailsalget faldt 0,4 pct. i juni og igen 0,4 pct. i juli. Udviklingen for både juni og juli 
er nedjusteret med 0,2 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse. Tallene for 
de seneste to måneder, dvs. juli og august i denne offentliggørelse, er foreløbige.  
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Detailomsætningsindeks, renset for prisudvikling. Sæsonkorrigerede tal 

 2012 

 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli* Aug.* 

   indeksår 2005 = 100   

Detailhandel i alt 94,2 93,7 94,2 93,2 93,4 93,0 92,6 92,3 

Fødevarer og andre dagligvarer 91,7 91,2 91,1 90,4 90,1 89,6 89,7 89,3 
Beklædning mv. 90,0 91,5 93,6 90,2 91,1 90,0 90,2 90,5 
Andre forbrugsvarer 97,6 96,6 97,2 96,8 97,1 97,1 96,0 95,6 
   procentvis ændring i forhold til foregående måned   

Detailhandel i alt -0,7 -0,5 0,5 -1,0 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 

Fødevarer og andre dagligvarer -0,1 -0,5 -0,1 -0,8 -0,3 -0,5 0,1 -0,5 
Beklædning mv. -2,4 1,7 2,3 -3,6 1,1 -1,2 0,2 0,3 
Andre forbrugsvarer -0,9 -1,1 0,6 -0,5 0,4 -0,1 -1,0 -0,5 
 

* Foreløbige tal. 
 
Detailomsætningsindeks, renset for prisudvikling 

  2011 2012 

 Maj Juni Juli Aug. Maj Juni Juli* Aug.* 

   indeksår 2005 = 100   

Detailhandel i alt 97,5 95,8 94,0 96,1 97,0 94,7 91,2 93,9 

Fødevarer og andre dagligvarer 97,1 96,0 94,3 95,2 94,4 92,5 89,7 92,8 
Beklædning mv. 90,5 93,1 96,0 87,0 91,9 93,3 92,3 88,1 
Andre forbrugsvarer 99,7 96,3 93,3 99,4 100,9 97,1 92,3 96,5 

   procentvis ændring i forhold til samme måned året før   

Detailhandel i alt -3,7 -3,5 -5,4 -1,1 -0,5 -1,2 -3,1 -2,3 

Fødevarer og andre dagligvarer -2,3 -2,1 -4,6 -0,8 -2,7 -3,6 -4,9 -2,6 
Beklædning mv. -2,7 -7,2 -9,2 -3,2 1,5 0,2 -3,9 1,3 
Andre forbrugsvarer -5,1 -3,9 -5,2 -0,9 1,2 0,8 -1,1 -2,9 
 

* Foreløbige tal. 
 
Mere information  Tallene for de seneste to måneder er foreløbige. Alle tal for detailsalget fordelt på varegrupper 

og brancher bliver offentliggjort på www.dst.dk/stattabel/678 i Statistikbanken. 
Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata. 

Kilder og metoder  Metode vedrørende stikprøve og beregning for detailomsætningsindekset er beskrevet på 
www.dst.dk/varedeklaration/972. 
Det offentliggjorte Detailomsætningsindeks har siden april 2012 også omfattet servicestationer. 

Næste offentliggørelse  Detailomsætningsindeks september 2012 udkommer 22. oktober 2012. 

Henvendelse  Ingeborg Vind, tlf. 39 17 30 84, inv@dst.dk 
Lotta Adelheid, tlf. 39 17 30 82, lac@dst.dk 
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