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Eurostat database (Data Explorer)
Alle Eurostat statistikker er gratis tilgængelige på deres website –
http://ec.europa.eu/eurostat
Eurostats databaser er samlet i én statistikbank med sammenlignelige data for
EU-landene. Tabellerne indeholder som regel data for alle de 28 individuelle
EU-lande samt for grupper af lande (fx Eurozone) og i visse tilfælde også kandidat- og EFTA-lande samt USA og Japan.

9 temaer

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

Specielle sektioner

Europe 2020
o årlige data om EU-landenes økonomiske og sociale tilstand
Euro-Indicators/PEEIs (også kaldet short-term indicators)
o månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situation
European Pillar of Social Rights
o tabeller om beskæftigelse, uddannelse, ligestilling m.v.
Sustainable Development
o tabeller om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
Circular economy
o tabeller om økonomi, der bygger på produkter, materialer og ressourcer, der kan genbruges
Macroeconomic Imbalance Procedure
o økonomiske nøgletal, der kan varsle nye ubalancer i de enkelte landes økonomi
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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. 24 af artiklerne findes også
på dansk.

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 mappehierarkiet i ”Data Navigation Tree”, til du når frem til ikonet
ud for tabeloverskriften.
Ikonet
data.

åbner værktøjer Data Explorer og viser et eksempel på et udtræk af

Et eksempel

Data Explorer

Åbn tabellen ved at klikke på ikonet
ud for den ønskede tabel,
fx "Population on 1. January by age and sex (demo-pjan)".
Tabellen åbner i nyt browser-vindue og 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
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Trin 1: Udvælgelse af
værdier

I dette tilfælde er der fire dimensioner, hvor de forskellige værdier, som man vil
have med i tabellen, skal vælges. Der vil som minimum være tre dimensioner i
en tabel. Det kan fx være tid, land, branche, køn, enhed osv.

Klik på plus-tegnet ved siden af en dimension for at se listen over de værdier,
du kan vælge at have med i din tabel, og marker/sæt hak ved de enkelte værdier.
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Hvis man vil slette alle de forhåndsvalgte værdier, kan det være lettest at markere i boksen ”Select all” og derefter ”Unselect all”, inden du vælger de enkelte
værdier, du vil have med i din tabel.
Man kan indsnævre eller søge i listen over tabellens værdier under "Filtering".
Fx på et mønster af koder, hvor tegnene ? og * erstatter hhv. én karakter og et
vilkårligt antal karakterer på den position, tegnet skrives.
Når du har valgt (eller fravalgt) værdier, klik på "Update" for at se den ændrede
tabel.
Trin 2: Layout

For at se alle de værdier, du har valgt, kan det være nødvendigt at ændre tabellens layout. Det sker ved hjælp af "træk og slip"-stjernen ved den enkelte
dimension.
Det vil normalt være en fordel at have den dimension, hvor du har valgt flest
værdier, på Y-aksen (søjle/column). Bemærk at det er muligt at have 2 dimensioner på både X- og Y-aksen.
Har du valgt flere værdier i en dimension, som ikke vises i tabellen, kan du skifte mellem visning af de enkelte værdier via drop-down-boksen ved den relevante dimension.
Ved dimensioner markeret med en stjerne
musen direkte til eller fra række/søjle.

kan man trække indholdet med

Pilen i venstre hjørne af tabellen bytter om på række og søjle.
Er der valgt flere værdier, fx alle EU-lande, er det muligt at sortere/rangordne
ved hjælp af pilene øverst i søjlerne.

”Table customization” giver dig mulighed for at vise hhv. kode, tekst eller begge
dele for værdierne, formatere tal-formatet i cellerne samt sortere evt. tomme
celler fra.
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Trin 3: Gem tabellen

Du kan nu printe, downloade eller generere et bogmærke til tabellen.
Klik på ikonet
for at downloade din tabel i valgfrit format, fx til regneark
eller PC-AXIS for videre bearbejdning eller som html-fil, der kan vises i din
browser.
Ved hjælp af ikonet kan du danne et bogmærke til din version af tabellen.
Du kan vælge at bogmærke tabellen som den er eller at automatisk få tilføjet ny
periode, hvis data er opdateret næste gang, du anvender dit bogmærke.
Mange flere detaljer vedr. Data Explorer kan ses under ikonet Help
,
hvor der bl.a. er link til en video med yderligere vejledning til udtræk af databasen.

Information om tabellerne

Bag ikonet
finder du alle noter om undtagelser, fælder og forskelle imellem
landenes opgørelsesmetoder.
Bag ikonet
finder du information om, hvornår tabellen sidst er opdateret
og hvilken tidsperiode, den dækker.

Forkortelser anvendt i
tabellerne

Specielle værdier i stedet for data:
0 = real zero
0n = less than half the final digit shown and different from real zero
: = not available
Flag viser tallenes karakter:
b = break in time series
c = confidential
d = definition differs, see metadata
The relevant explanations are usually provided in the annex of the metadata.
e = estimated
f = forecast
i = see metadata (phased out)
n = not significant
p = provisional
r = revised
s = Eurostat estimate (phased out)
u = low reliability
z = not applicable
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