Marts 2022
Informationsservice
og Bibliotek/ABN

Introduktion til Eurostat website - hvad kan du bruge Eurostat til?
Vil du gerne vide
- hvilken region i EU har det højeste BNP per indbygger?
- hvor mange mennesker der bor i de enkelte EU-lande?
- om EU-landene eksporterer mandler til Tunesien og Egypten?
Så har du brug for Eurostat data!

Hvad er Eurostat?

Eurostat - Den Europæiske Unions officielle statistiske kontor – er oprettet i
1953 under Europakommissionen og har til huse i Luxembourg. Institutionens
primære formål er at formidle pålidelig, sammenlignelig og harmoniseret statistik om medlems- og kandidatlande. Eurostat udsteder forordninger angående metoder og nomenklaturer, der sikrer sammenligneligheden mellem de
enkelte medlemslandes statistikker. De nationale statistikbureauer er forpligtede til at levere data til Eurostat.

Gratis data på Internet

Alle Eurostat statistikker er
gratis tilgængelige på deres
website, hvor man finder publikationer, tabeller og databasen med det mest detaljerede
indhold.
Eurostats tabeller indeholder
som regel data for de 27 individuelle EU-lande samt for grupper af lande (fx Eurolande) og i
visse tilfælde også kandidat- og
EFTA-lande samt USA og Japan.
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9 temaer

Eurostat opdeler statistikkerne i 9 temaer plus specielle sektioner med dokumentation vedr. EU's politikker:

Specielle sektioner

Euro-Indicators (også kaldet /PEEI eller short-term indicators)
o månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situation
Sustainable development
o tabeller om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
European Pillar of Social Rights
o tabeller om beskæftigelse, uddannelse, ligestilling m.v.
Circular economy
o tabeller om økonomi, der bygger på produkter, materialer og ressourcer, der kan genbruges
Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP)
o økonomiske nøgletal, der kan varsle nye ubalancer i de enkelte landes økonomi

Database og tabeller

Hop direkte til databasen og få vist hele navigationstræet, opdelt på henholdsvis database, færdiglavede tabeller og tabeller
om EU-politikker.

Emnesider

Alternativt gå via sitets faneblad "Data” - ”Browse statistics by theme”. Her er
indgange til data, opdelt i de ni hovedtemaer med undergrupper. Hver undergruppe har en emneside med link til emnets specifikke del af databasen, tabeller,
publikationer og metodebeskrivelser.

Lav dine egne tabeller

Hvis du vil lave udtræk fra databasen, kan du klikke dig frem i mappe-hierarkiet
i ”Data Navigation Tree”, til du når frem til ikonet
ud for tabeloverskriften.
Ikonet
åbner værktøjet Data Browser og viser et eksempel på et udtræk af
data.
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Herfra foregår processen i tre trin:
1) Udvælgelse/ændring af værdier
2) Opsætning af tabellen i rækker og søjler
3) Valg af download-format eller bogmærke

Vejledning til Eurostat
Database

En detaljeret vejledning til dannelse af tabel kan findes i vejledningen ”Eurostat
database / Data Browser” på under ”Vejledninger til Eurostat” på siden Eurostat:
Europæisk statistik.

Færdiglavede tabeller

Tabeller under "Tables by themes" er færdiglavede tabeller med to til tre variabler. Her gives mulighed for let at vise og skifte mellem tabeller, diagrammer og
kort. Under ”About this dataset” er der mulighed for at klikke videre til den detaljerede baggrundstabel i databasen.

Metoder og metadata

Bag ikonet
finder du metodebeskrivelse, begrebsforklaringer samt undtagelser og forskelle imellem landenes opgørelsesmetoder. Bag ikonet
finder du
information om, hvornår tabellen sidst er opdateret og hvilken tidsperiode, den
dækker.

Publikationsserier

Alle Eurostats publikationer kan downloades i PDF-format via Eurostat website
eller Den Europæiske Unions Publikationskontor EU Publications.








Eurostat News er en pressemeddelelse, der udkommer ca. 350 gange årligt
med tabeller og tilhørende kommentarer.
Flagship publications er oversigtsværker, der præsenterer data, tekst, grafer og kort på tværs af emner.
Statistics Explained er et brugervenligt, wiki-baseret publiceringssystem,
der er Eurostats centrale formidlingsplatform. Fra november 2020 er der
genereret maskinelle oversættelser til alle EU-officielle sprog
Interactive publications er interaktive produkter med tekster, interaktiv
grafik, kort, video mm. både om specifikke emner og tværs af emner.
Leaflets and other brochures promoverer statistisk information inden for et
specifikt domæne.
Serierne
Manuals and guidelines
Statistical working papers
Statistical reports
indeholder hhv. metodebeskrivelser og tekniske arbejdsnotater.
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Udgivelseskalender

I udgivelseskalenderen kan man se datoen for alle typer udgivelser henholdsvis
en uge og en måned frem.

Andre indgange
A-Z

Andre veje til at finde den rette statistik er den alfabetiske liste med emneord Statistics A-Z

Tools

Under VISUALISATION TOOLS findes der forskellige muligheder for at visualisere data.

Statistics Explained

Portalen Statistics Explained indeholder artikler og introduktioner til statistikkerne, samt links til de detaljerede data på Eurostats website. Portalen kan derfor også bruges som vejviser og
indgang til Eurostats database. Der findes en funktion, der kan
maskinoversætte alle sider til dansk.
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Hvor kan du få hjælp?

Statistik er et felt, som kan synes svært, bl.a. fordi eksperterne ofte gør brug af
meget fagspecifikke termer. Det bliver heller ikke lettere af, at data kun findes på
et fremmedsprog. Hvad hedder for eksempel civilstand på engelsk, tysk eller
fransk og hvad er Purchasing Power Parities (PPP) egentlig?

Hjælp til at definere begreberne kan findes enten via tabellernes metadata-ikon
, Glossary i Statistics Explained eller i Eurostats Concepts and Definitions
Database (CODED).
Beskrivelser af enkelte statistikkers klassifikationssystemer findes på Eurostats
Classification Server RAMON. Her er også nøgler mellem de forskellige versioner og udgaver af klassifikationerne under Correspondence Tables.
Disse klassifikationer er vigtige værktøjer, når man har brug for oplysninger om
specifikke brancher, varer, uddannelser, regioner osv.

Log ind

Hvis du registrerer dig på websitet, kan du få tilsendt alerts via e-mail, så snart
nye publikationer er online, og du kan tilpasse databasens navigationstræ efter
dit behov.

info@dst.dk - www.dst.dk/eudata - tlf. 39 17 30 30
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