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Figur 1 består af et cirkeldiagram fordelt på fire kategorier.  

Figur 2 består af et søjlediagram, hvor der på y-aksen, den lodrette linje er angivet procenter. På x-

aksen, den vandrette linje, angives om respondenterne har svaret ”Ja” eller ”Nej”.  

Figur 3 er svarer til den samme type af søjlediagram, hvor der på x-aksen angives om 

respondenterne har svaret ”Mindre” eller ”større”.  

Figur 4 og 5 består af et cirkeldiagram, hvor der i figur 4 er angivet tre kategorier, og i figur 5, er 

der angivet fem kategorier.  

Figur 6 er et søjlediagram, hvor der på y-aksen er angivet procenter, og på x-aksen er der angivet 

tre respondentgrupper, fordelt på ”Ungdomsuddannelser”, ”erhvervsuddannelser” og ”Gymnasiale 

uddannelser”. 

Figur 7 er ligeledes et søjlediagram, hvor der på y-aksen er angivet procenter, og søjlerne fordeler 

sig på fem forskellige kategorier.  

Figur 8 er et søjlediagram, med procenter angivet på y-aksen og tre kategorier på x-aksen, fordelt 

på tre forskellige kategorier for uddannelse.  

Figur 9 og 10 er ligeledes søjlediagrammer med procenter angivet på y-aksen, samt tre kategorier 

af søjler, som er fordelt på de tre uddannelser.  

Figur 11 er et cirkeldiagram med tre kategorier, angivet i procenter. 

Figur 12 og 13 består af søjlediagrammer, med procenter på y-aksen, samt fem kategorier af søjler 

i figur 12, og tre kategorier i figur 13.  

Figur 14 og 15 består af samme type af søjlediagrammer, hvor der i figur 14 er fire kategorier af 

søjler, og kun tre kategorier af søjler i figur 15.  

Figur 16, 17 og 18 er ligeledes søjlediagrammer med 4 kategorier af søjler i hver figur. Disse er 

ligeledes angivet i procentvis på y-aksen.  

Figur 19 er et søjlediagram svarende til de øvrige, og med tre gange tre kategorier af søjler.  

Figur 20 består af et cirkeldiagram, hvor der indgår tre kategorier fordelt procentvis.  

Figur 21 er ligeledes et cirkeldiagram, og der er angivet fem kategorier, fordelt procentvis.  

 

 

 

 


