
EIGE’s database for ligestillings-
statistikker: dokumentation for 
beslutninger

Database for ligestillingsstatistikker

Præcise kønsopdelte og kønssensitive data hjælper med til 
at følge, hvordan politikker virker, og viser, hvor der skal gø-
res mere for at få afhjulpet kønsskævhederne.

Databasen for ligestillingsstatistikker giver et præcist billede 
af de forskelle, der findes mellem kvinder og mænd på alle 
livsområder, og hjælper med til at overvåge fremskridtene 
hen imod ligestilling mellem kønnene i alle EU’s politikker.

Sørg for at bookmarke databasen i dine browsere! Fordi:

 One-stop-kilde
Databasen tilvejebringer en one-stop-kilde til kønsstatistik-
ker på medlemsstats- og EU-plan. Endvidere indeholder da-
tabasen tilgængelige data fra andre europæiske lande.

 Nem adgang
Den er nyttig for eksperter og ikke-eksperter, som hurtigt og 
let kan søge efter de originale data og udtrække tabeller og 
figurer med henblik på yderligere analyse. Webstedet giver 
også brugeren mulighed for at skabe og skræddersy forskel-
lige typer af figurer, f.eks. søjlediagrammer og tidsserier.

 Opdateret
Databasen garanterer adgang til de senest tilgængelige 
data, som ikke kun er kønsopdelte, men også beskriver situ-
ationen for kvinder og mænd i samfundet.

Data taler for sig selv!
Kønsstatistikker har interessante historier at fortælle.

Når vi offentliggør vigtige datasæt, fortæller vi disse historier 
i letforståelige statistiske briefinger, som præsenterer de se-
neste tendenser i EU-medlemsstaterne. De kan også sætte 
fokus på forskellene mellem EU-medlemsstaterne og de øv-
rige europæiske lande.

Se alle »Data taler for  
sig selv«-artikler her!

Databasen anvendes af EU-institutionerne til at overvåge 
fremskridtene på ligestillingsområdet. Den citeres i den aka-
demiske forskning og er en pålidelig kilde for journalister 
i hele EU.

Dette er, hvad nogle brugere af EIGE’s database for ligestil-
lingsstatistikker delte med os:

»Jeg finder funktionaliteterne brugervenlige og ret analyti-
ske.« Heidrun, forsker (AT)

»Vi kan ikke tale om ligestilling mellem kønnene, hvis vi ikke 
kender tallene. Jeg finder databasen nyttig til mit arbejde.« 
Nataša, journalist (SI)

»Statistikker indeholder hårde fakta, men når de anvendes 
til at fremme ligestilling mellem kønnene og forbedre bor-
gernes liv, bliver de et uundværligt værktøj. « Anna, statisti-
ker (Europa-Kommissionen).

Hvordan citeres EIGE’s database 
for ligestillingsstatistikker?
Vi er meget glade for, at du har brugt vores database til dit 
arbejde. Når du har eksporteret en datatabel/visualisering fra 
EIGE’s database, bedes du henvise hertil på følgende måde:

»EIGE’s database for ligestillingsstatistikker: Titel på 
datasæt [med link til den oprindelige kilde]
Hentet den dd/mm/åååå«

Ønsker du at indgå i samarbejde 
med EIGE’s eksperter, der 
arbejder på databaseprojektet?
Få adgang til det dedikerede virtuelle arbejdsområde på EI-
GE’s online konsultations- og samarbejdsplatform — Euro-
Gender!

Registrer dig her!

Det Europæiske Institut for Ligestilling
mellem Mænd og Kvinder

Kontakt os! Arbejder du på et politikdokument, en videnskabelig afhandling eller en medieartikel, og kan du ikke finde 
de data, du har brug for? Send din forespørgsel til: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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EIGE’s database præsenterer et unikt udvalg af mere end 
2 000 kønssensitive indikatorer med kønsopdelte data — en 
værdifuld ressource for enhver, der stræber efter af fremme 
ligestilling mellem kønnene.

1. EU-politikker og -strategier

 ¾ Strategisk indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-
2019 (1)

(1) EIGE opdaterer i 2021 indgangspunktet for EU’s strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025, så snart en endelig ramme 
for overvågning er godkendt.

 ¾ Den europæiske søjle for sociale rettig-
heder

 ¾ Europa 2020-strategien
 ¾ Barcelona-strategien

Få mere at vide om EU’s politikker og strate-
gier på vores websted!

 Data opdateres, så snart de foreligger

Databasen afspejler EU’s politiske prioriteter for ligestilling 
mellem kønnene. Den viser, i hvilket omfang ligestilling mel-
lem kønnene er opnået i og uden for EU-medlemsstaterne. 
Den støtter Europa-Kommissionens politikker og foranstalt-
ninger vedrørende ligestilling og hjælper til at overvåge 
fremskridtene hen imod ligestilling mellem kvinder og mænd 
på alle livsområder.

2. Tematiske områder

 ¾ Arbejde og arbejdsmarked
 ¾ Forskning, videnskab, digitalt samfund

 ¾ Almen og faglig uddannelse og færdigheder
 ¾ Demografi og migration
 ¾ Fertilitet og reproduktive rettigheder
 ¾ Sundhed og dødelighed
 ¾ Levevilkår
 ¾ Tidsforbrug
 ¾ Den offentlige mening

Få mere at vide om tematiske områder på vores websted!

 Data opdateres, så snart de foreligger

I december 1995 anerkendte Det Europæiske Råd EU’s en-
gagement med hensyn til Beijing-erklæringen og Bei-
jing-handlingsprogrammet for ligestilling, udvikling og 
fred og gav udtryk for sin hensigt om at gennemgå gennem-
førelsen heraf hvert år. EIGE’s database hjælper til at over-
våge fremskridtene med hensyn til styrkelsen af kvinders 
position i relation til de kritiske områder i Beijing-handlings-
programmet.

3. Beijing-handlingsprogrammet

 ¾ Kvinder og fattigdom (A)
 ¾ Almen og faglig uddannelse af kvinder (B)
 ¾ Kvinder og sundhed (C)
 ¾ Kvinder inden for beslutningstagning (G)

 ¾ Institutionelle mekanismer til fremme af kvinders vil-
kår (H)

 ¾ Kvinders menneskerettigheder (I)
 ¾ Kvinder og medier (J)
 ¾ Kvinder og miljøet (K)
 ¾ Piger (L)
 ¾ Vold mod kvinder (D)
 ¾ Kvinder og væbnede konflikter (E)
 ¾ Kvinder og økonomi (F)

Få mere at vide om Beijing-handlingsprogrammet på vores 
websted!

 Data opdateres, så snart de foreligger

Databasen for ligestillingsstatistikkers træstruktur giver faktisk en merværdi! Meget hensigtsmæssig for de politiske beslut-
ningstagere, men også for dem, der støtter dem med relevant statistisk materiale.

Søg i ligestillingsstatistikkerne ved hjælp af nedenstående seks 
indgangspunkter

Databasen for ligestillingsstatistikker er et omfattende 
videncenter for ligestillingsstatistikker og oplysninger 
om forskellige aspekter af (manglende) ligestilling mellem 
kvinder og mænd 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Ligestillingsindekset, der er udviklet af EIGE, måler, hvor 
langt fra (eller hvor tæt på) EU og medlemsstaterne er på at 
opnå ligestilling mellem kønnene.

EIGE’s database for ligestillingsstatistikker præsenterer alle 
data under seks kerneområder (arbejde, penge, viden, tid, 
magt og sundhed) og to yderligere områder (intersektio-
naliteter og vold).

4. Ligestillingsindeks

 ¾ Placering i ligestillingsindekset
 ¾ Indikatorer, der anvendes til at beregne 

indekset
 ¾ Indeks — intersektionaliteter
 ¾ Underliggende område — vold

Få mere at vide om ligestillingsindekset på vores websted!

 Fra 2019 opdateres data hvert år

EIGE indsamler data om andelen af kvinder og mænd i cen-
trale beslutningstagende stillinger på forskellige politikom-
råder.

Databasen indeholder oplysninger, som kan anvendes til at 
overvåge fremskridtene med hensyn til at opnå ligestilling 
mellem kvinder og mænd i beslutningstagningen. Data om 
beslutningstagning indsamles for:

 y EU-medlemsstaterne
 y De fem EU-kandidatlande: Montenegro, Nordmakedoni-

en, Albanien, Serbien og Tyrkiet
 y To potentielle kandidatlande: Bosnien-Hercegovina og 

Kosovo*
 y De tre EØS-lande — Island, Liechtenstein og Norge

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos sta-
tus, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ’s 
udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

5. Kvinder og mænd i beslutningstagningen

 ¾ Politik
 ¾ Offentlig forvaltning
 ¾ Retsvæsen
 ¾ Erhvervsliv og finansliv
 ¾ Arbejdsmarkedets parter og NGO’er
 ¾ Miljø og klimaændringer
 ¾ Medier
 ¾ Uddannelse, videnskab, forskning
 ¾ Sport

Få mere at vide om kvinder og mænd i beslutningstagningen 
på vores websted!

  Data om politik opdateres hvert kvartal. Data om erhvervsliv 
og finansliv to gange om året.

Databasen for ligestillingsstatistikker om kønsbestemt vold 
indeholder data fra administrative og undersøgelsesbasere-
de datakilder.

Databasen giver adgang til eksisterende statistiske data 
om kønsbestemt vold med henblik på at støtte institutioner 
og eksperter, der arbejder med at forebygge og bekæmpe 
kønsbestemt vold i og uden for Den Europæiske Union.

6. Kønsbestemt vold

 ¾ Fysisk vold
 ¾ Seksuel vold

 ¾ Psykisk vold
 ¾ Partnervold
 ¾ Kvindelig genitallemlæstelse
 ¾ Menneskehandel
 ¾ Holdninger og opfattelser
 ¾ Støttetjenester
 ¾ Statistisk kapacitet og tilgængelighed af 

data
Få mere at vide om ligestillingsindekset på vores websted!

 Data opdateres, så snart de foreligger

Databasen for ligestillingsstatistikkers træstruktur giver faktisk en merværdi! Meget hensigtsmæssig for de politiske beslut-
ningstagere, men også for dem, der støtter dem med relevant statistisk materiale.

Søg i ligestillingsstatistikkerne ved hjælp af nedenstående seks 
indgangspunkter

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Hvordan søger du i databasen?
Brugere kan enten browse i databasen ved at bruge et sæt 
foruddefinerede indgangspunkter, der omfatter kønsrele-
vante emner, eller søge efter data ved hjælp af en søgning 
på nøgleord.

Browsing er rettet mod brugere, som ønsker at under-
søge en kategori af statistiske indikatorer (f.eks. generelle 
tematiske områder eller specifikke emner som f.eks. be-
slutningstagning). Metoden er også brugervenlig og giver 
en struktureret oversigt over de tilgængelige data. Brow-
singstrukturen er organiseret i indgangspunkter. 
Indgangspunkterne og træstrukturen tilpasses regelmæs-
sigt til brugernes behov.

Søgning på nøgleord egner sig bedst til dem, der leder ef-
ter et specifikt datasæt eller interesseområde, men er usikre 
på, hvor de kan finde det i de foruddefinerede strukturer.

Har du data?  
Dette er kvalitetskriterierne
EIGE har vedtaget det europæiske statistiske systems ramme 
for kvalitetsvurdering og -sikring til evaluering af datakvali-
teten.

Datakvaliteten vurderes på grundlag af de principper for 
evaluering af kvaliteten, der er fastsat i adfærdskodeksen for 
europæiske statistikker.

Hvordan kan data visualiseres?
EIGE’s database for ligestillingsstatistikker viser statistiske 
data på tre forskellige måder:

Heatmap over EU
Viser data ved hjælp af varme- og symbolkort

Heatmap over EU er en interaktiv kortviser. For hver valgt 
indikator viser kortet landene med forskellige farveintensite-
ter; jo højere indikatorværdi, desto lavere farveintensitet vi-
ses på kortet.

 Vertikalt eller horisontalt 
søjlediagram

Præsenterer data for kvinder og mænd på lande- og EU-
plan, for ét år ad gangen.

Et søjlediagram viser data ved hjælp af søjler, der er pro-
portionale med dataværdierne. Horisontale søjlediagrammer 
præsenterer dataværdierne på den horisontale akse og lan-
dene på den vertikale akse. Vertikale søjlediagrammer præ-
senterer alle tilgængelige lande på den horisontale akse og 
dataværdierne på den vertikale akse.

Linjediagram
Sammenligner data over tid, i forhold til andre lande 
eller EU-gennemsnittet

Et linjediagram er en grafisk fremstilling af data i form af 
en række linjer. Hver linje repræsenterer et land og har sin 
egen farve. På denne måde kan landene præsenteres ét ad 
gangen, i grupper eller i forhold til EU-gennemsnittet. Alle 
tilgængelige år er på den horisontale akse og dataværdierne 
på den vertikale akse.

Datatabel
Viser eksisterende data i en tabel

Data kan også visualiseres i en simpel tabel. Tabelvisuali-
seringen gør det muligt at filtrere dataene for udvalgte år, 
lande og køn. For indikatorer, der ikke er fuldt ud sammen-
lignelige på tværs af lande, f.eks. data om kønsbestemt vold, 
er datatabellen den eneste visualisering, der er tilgængelig.

Hvordan downloades tabeller og 
grafer?

Eksport
Alle tabeller, diagrammer og kort kan eksporteres 
i forskellige formater ved hjælp af eksportknappen.

Datatabeller og visualiseringer kan eksporteres i flere for-
skellige formater. Alle visualiseringer (heatmap over EU, søj-
lediagram, linjediagram) kan eksporteres og downloades 
i PNG- eller JPG-filer.

Datatabeller kan eksporteres og downloades i CSV-, XLS-, 
XML- og JSON-filer. Grafer og kort kan gemmes som JPG-, 
PNG-, IFFRAME-formater.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) er EU’s videncenter for ligestilling mellem kønnene. EIGE støtter 
de politiske beslutningstagere og alle relevante institutioner i deres 
bestræbelser på at opnå ligestilling for alle EU-borgere ved at levere 
særlig ekspertise og sammenlignelige og pålidelige oplysninger om 
ligestilling i Europa.
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