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Af: Emil Madsen 

 

Euromonitor Passport 2017 - guide: 

 

Passport er: 

En engelsksproget database med informationer om økonomi, forbrug, demografi og 

markedsforhold fra mere end 200 lande. Her kan du finde bl.a. markedsanalyser, livsstilsanalyser, 

statistikker, lande- og virksomhedsprofiler. 

Databasen indeholder oplysninger fra de brancher der beskæftiger sig med ”hurtigt omsættelige 

varer”, fx fødevarer, elektronik, tøj, mindre forbrugsgenstande, mm. Der er derfor ikke 

markedsoplysninger om fx biler eller boliger. 

 

Hvad kan databasen bruges til?: 

Passport er især god til fagene; ’Afsætning’ ’ Virksomhedsøkonomi’ og ’International økonomi’.  

Du kan blandt andet finde følgende information:  

 Statistikker; som kan gemmes i Excel, og fx bruges som bilag.  

 Rapporter og analyser; fx om forbrugeres livsstile, markeders udvikling, etc. 

 Kommentarer og ekspertvurderinger. 

 

At komme ind på databasen: 

Log på: www.portal.euromonitor.com/portal - der er direkte adgang på Slotshaven. Klik ’Accept’ på 

startsiden. 

Under ’Help’ er der korte introduktionsvideoer, og dér kan du vælge undermenuen ’Definitions’ for 

at få ordforklaringer på produktkategorierne. - En stor hjælp, når man skal navigere i engelske 

begreber, og hvad en produktkategori egentlig indeholder.  

 

Sådan søger informationer du i Euromonitor: 

Der er meget information at hente i Euromonitor, og lige så mange måder at søge på. For at holde 

det enkelt, fokuserer guiden på de mest centrale aspekter af Euromonitor for dig. 

http://www.portal.euromonitor.com/portal
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Industries: 

 

’Industries’ er indgangen til markedsoplysninger fra forskellige brancher, og afgjort det der bruges 

oftest i Euromonitor.  

Klikker du på ’Industries’ får du et overblik over forskellige brancher, som du kan klikke dig videre 

ind på. Det kræver omtanke, og måske et par forsøg, for at finde de ønskede oplysninger.  

 

Herover har jeg valgt ’Travel’ som kategori under ’Industries’. Det du derefter skal gøre, for at 

komme i kontakt med statistikker og analyser, er i ’Search Tree’ at vælge en kategori og klikke ’Go’. 

I ’Rank Countries’ kan du få en sammenligning af lande inden for kategorien.   

Du vil blive sendt videre til følgende billede: 

Her vælger du først den præcise branche du vil undersøge. Klikker ’Next’, og vælger hvilket 

geografisk område du ønsker at få information om. Det er muligt at undersøge flere geografiske 

områder samtidigt. 
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Vær opmærksom på ”i’et” og logoet for rangorden ved siden af. De viser at du kan få en kort 

forklaring på, hvad kategorien indeholder, og at der er mulighed for yderligere at specificere, hvad 

vil branchen du vil informeres om. 

I dette eksempel ’Lodging’ (da. indkvartering) kan man fx vælge mellem ’Hoteller’ og ’Anden 

indkvartering’.  

 

Markér kun det du vil søge på - altså i sidste led - ellers får du vist flere statistikker samtidigt. Her fx 

både generel indkvartering og hoteller.  

Synes du ikke du får nok information, kan du gå et led tilbage og gøre søgningen mindre specifik.  

 

Visningen i Euromonitor: 

Når din søgning er foretaget, og du har klikket ’Search’, sendes du videre til visningen herunder. 
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Euromonitor deler din skærm op i statistik og analyser. Der er ikke nødvendigvis lige meget 

information om alle brancher. 

Analyserne er meget gennemarbejde, lavet af professionelle, og kan give et rigtig godt indblik i den 

enkelte branche, det valgte land eller selskab. 

 

Statistikker i Euromonitor: 

Når du har valgt en statistik vil du blive sendt videre til visningen - her med eksemplet ’indkvartering’ 

sorteret efter brands: 

 

Du skal altid være opmærksom på, hvilket datasæt du vises. Her er det ’% breakdown’, men  det kan 

ændres i menuen til venstre. Alt efter hvad der vælges i en menu, kan valgmulighederne i de andre 

ændres. 

Det ses fx her, hvor ’actuals’ er valgt. Det viser os branchens værdi i millioner DKKR, og giver bl.a. en 

mulighed for at se vækst (’growth) i branchen. 

 

For at slippe ud af ”rod”, når du begynder at vælge undermenuer, kan du vælge ’return to actual’. 

Det sender dig tilbage til dit udgangspunkt i statistikken. 
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Euromonitors andre funktionaliteter (udvalgte):  

Companies:  

Her finder du oplysninger om enkelte selskaber (bl.a. SWOTs, strategier og andre indgående 

analyser). Vær opmærksom på, at mange selskaber er delt op i hovedselskaber og mindre, specifikke 

enheder. De kan desuden være opdelt i globale og lokale enheder - vælg derfor med omhu. 

 

 

Consumers: 

Income and Expenditure: Her har du muligheder for at finde værdifuld information om forbrugere 

globalt eller lokalt. Du kan bl.a. finde GINI-koefficienter, rådighedsbeløb fordelt på køn, opsparinger, 

skattetryk og meget mere. Brug ’Search Tree’, eller ’Rank Countries’ for at se lande ift. hinanden. 

 

Economies: 

Business Dynamics: Her har du mulighed for at få information om de lokale forhold, der har 

betydning for det at drive forretning i et givent land. Der er bl.a. information om uddannelsesniveau, 

adgang til kapital, kriminalitet, korruption, ’ease of doing business rank’, og meget andet. 

Economy, Finance and trade: Her kan du se bl.a. landes inflation, produktivitet målt pr. indbygger, 

import/eksport, osv. 

 

Der er mange andre muligheder og oplysninger at finde i Euromonitor. Det er bare at give sig i kast 

med de forskellige menuer og deres kategorier… 

 

Kildehenvisninger til Euromonitor: 

Det du finder i Euromonitor er gemt bag passwords, og derfor kan du ikke henvise til det som et 

websted - selvom du kan vedlægge et link.  

De to typer resultater - analyser og statistikker - skal du henvise til på følgende måde. 
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Analyser: Her anvender du kildetypen ’rapport’ i Words referencesystem. Det er ikke sikkert 

læseren har adgang til Euromonitor, men i det mindste har vi oplyst, hvor kilden kan findes. I 

eksemplet herunder, kan du se, hvordan oplysninger angives.  

Titel, år og muligvis forfatter, hvis der er angivet et navn, kan være anerledes, men går ellers igen.  

  

Statistikker: 

Euromonitors statistikker kan du ikke henvise til på samme måde som deres rapporter. Måden du 

skal henvise på afhænger af, hvordan du bruger statistikkerne i din tekst. 

Statistik i tekst: 

Hvis du sætter statistikken ind i selve teksten, henviser du til den med en parentes bagefter. I 

parentesen krediterer du Euromonitor Passport således (Euromonitor Passport, 2017). HUSK, 

statistikken skal have en tydelig overskrift, der beskriver dens indhold, ellers skal det skrives i 

parentesen.  

Du får din statistik nemt ind i Word på følgende måde: 

  

 

 

 

Vælg ’Kopiér som billede’. 

Sig ’OK’. Sæt det ind i 

Word. 

Åbn det 

downloade 

Excel-ark. 

Marker 

statistikken. 
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    (Euromonitor Passport, 2017) 

Du vil få en visning som denne, der kan kopieres ind i dit Word dokument. Parentesen sættes på 

efterfølgende. 

Statistik nævnt i tekst: 

Nævner du blot statistikken, men uden at den sættes ind i teksten, skal du henvise til den som et 

bilag. Det gør du ved at skrive en parentes ind, fx (se Bilag 1), samme sted som du ville sætte en 

kildehenvisning ind. Bilagene sættes i et kapitel for sig bagerst i opgaven, og her skal statistikkerne 

være sat ind med overskrift, fx Bilag 1.  

 

Brand Shares (Global - Historical Owner) | Historical | Retail Value RSP | % breakdown

Geographies Categories Brand Company name (GBO) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Denmark Lodging Radisson Blu Carlson Cos Inc 8,10 8,60 8,70 8,60 8,30 8,40

Denmark Lodging Arp-Hansen Hotels Arp-Hansen Hotel Group 4,00 4,40 4,40 4,60 5,50 5,50

Denmark Lodging Comwell Comwell A/S 3,80 4,30 4,80 4,80 5,30 5,20

Denmark Lodging Scandic Hotels Scandic Hotels AB 7,00 7,20 7,70 7,70 6,90 5,10

Denmark Lodging Best Western Best Western International Inc 4,70 4,90 5,20 5,10 4,60 3,90

Denmark Lodging First Hotels First Hotels AS 3,80 2,80 2,80 3,30 3,30 3,00

Denmark Lodging Airbnb Airbnb Inc 0,00 0,10 0,10 0,20 1,10 2,60

Denmark Lodging Cabinn Cabinn A/S 1,60 2,10 2,00 2,10 2,20 2,10

Denmark Lodging Skt Petri Choice Hotels International Inc 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Denmark Lodging Montra Hotels Montra Hotels A/S 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,80

Denmark Lodging Comfort Inn Choice Hotels International Inc 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Denmark Lodging Park Inn Carlson Cos Inc 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50

Denmark Lodging Quality Choice Hotels International Inc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Denmark Lodging Choice Hotels Choice Hotels International Inc 2,30 1,00 - - - -

Denmark Lodging Remmen Hotels NP Hotels A/S 1,80 - - - - -

Denmark Lodging Park Inn Rezidor Hotel Group Corp, The - - - - - -

Denmark Lodging Radisson Rezidor Hotel Group Corp, The - - - - - -

Denmark Lodging Radisson Blu Rezidor Hotel Group Corp, The - - - - - -

Denmark Lodging Scandic Hotels Hilton Hotels Corp - - - - - -

Denmark Lodging Others Others 59,80 61,50 61,10 60,60 59,70 61,20

Denmark Lodging Total Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Research Sources:

Travel: Euromonitor from trade sources/national statistics


