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„STATYSTYCZNY POLAK”  STUDIUM PRZYPADKU NA PODSTAWIE
WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH
Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Statystyczny Polak to przedmiot wielu opracowań statystycznych. Kim faktycznie jest?
Czy jego zarobki rzeczywiście są przeciętne, a zadowolenie z życia średnie? Sięgamy do
wyników badań ankietowych i podejmujemy próbę stworzenia portretu Statystycznych.
Pracujemy w programie STATISTICA. Rozpoczynamy od importu danych. W analizie
korzystamy z podstawowych narzędzi analitycznych. Pracujemy nad formatem wykresów.
Każdy z nich stanie się elementem infografiki.

Studium przypadku
Początek 2011 roku. Polska żyje w cieniu wydarzeń roku ubiegłego  katastrofy smoleńskiej, powodzi, wyborów prezydenckich i samorządowych. Ulicą idzie Statystyczny.
Wygląda przeciętnie, nie wyróżnia się z tłumu, mijamy więc go obojętnie na ulicy. Tym
razem zatrzymamy się jednak na chwilę, żeby przyjrzeć się jego sylwetce. Nieco częściej
jest kobietą niż mężczyzną. Kobieta przedstawia nam się zwykle jako Anna. Nie wypada
pytać o wiek, ale skądinąd wiemy, że urodziła się w 1969 roku. Mężczyzna, Piotr jest 4 lata
młodszy. Oboje są średniego wzrostu (Anna 164 cm, Piotr 177 cm). Anna powinna być
zadowolona ze swojej sylwetki, natomiast Piotr waży około 83 kg, co przy jego wzroście
wskazuje niestety na nadwagę.

Rys. 1. Statystyczni – imię, płeć, rok urodzenia, wzrost i waga.
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Rys. 2. Klasa miejscowości zamieszkania.

Wracają właśnie do domu. Mieszkają nieco częściej w mieście niż na wsi. Jeśli spotkaliśmy ich w mieście, to prawdopodobnie, pod względem liczby mieszkańców, gdzieś między
Zakopanem a Nowym Sączem. Co piąty z naszych bohaterów pozostaje singlem. Jeśli
spotykamy trzech Statystycznych, to dwóch z nich jest w związku małżeńskim, oczywiście
niekoniecznie tym samym. Statystyczni żyją najczęściej we dwoje lub wspólnie z jednym
bądź dwójką dzieci. Każdy przyjaźni się z piątką znajomych.

Rys. 3. Model rodziny i status społeczno-zawodowy.

Pytamy Statystycznego, czym się zajmuje. I tu może nas zaskoczyć. Często dopiero się
uczy lub studiuje albo jest na emeryturze. Zastanawiamy się nad tym przez chwilę, bo
biorąc pod uwagę jego wiek, na naukę jest już nieco za późno, a na emeryturę za wcześnie.
W obrazie Statystycznego pojawia się zatem coś nietypowego, co nie pasuje nam do jego
przeciętności. Od razu nasuwa nam się pomysł wcześniejszego wysłania dzieci do szkoły lub
podniesienia wieku emerytalnego. Wtedy nasz bohater mógłby się stać bardziej typowy.
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Rys. 4. Grupa zawodowa aktywnych zawodowo.

Jeśli Statystyczny pracuje, to najczęściej w sektorze prywatnym. Spodziewamy się, że
zawód Anny różni się od zawodu Piotra, patrzymy więc na nich oddzielnie, biorąc pod
uwagę ich miejsce zamieszkania. Dzięki temu Anna nie zostanie wbrew jej woli robotnikiem lub rolnikiem, w mieście pracuje przecież najczęściej jako specjalista. Piotr jest
w mieście robotnikiem przemysłowym lub rzemieślnikiem. Na wsi równie często zajmuje
się rolnictwem. Jak się okazuje łączne dochody rodziny pozwalają Statystycznym na
wygospodarowanie 1010 zł miesięcznie na osobę. Jest to zaledwie 10 zł więcej niż kwota,
którą Statystyczny uważa za minimum potrzebne do związania końca z końcem. Sytuacja
finansowa Statystycznych jest zatem nie do pozazdroszczenia. Być może dlatego prawie
40% gospodarstw ma do spłacenia pożyczki lub kredyty. Co trzeci Statystyczny próbuje
zasilić rodzinny budżet, licząc na potencjalną wygraną, np. z zakładów LOTTO.

Rys. 5. Czym dysponuje gospodarstwo domowe.
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Rys. 6. Czas spędzany dziennie przed telewizorem.

Do wydatków Statystycznego musimy na pewno doliczyć rosnące wciąż ceny paliwa,
ponieważ dwie trzecie gospodarstw dysponuje samochodem. W rachunkach znajdziemy
również opłaty za telewizję, Internet i telefon stacjonarny. Statystyczny często ma odtwarzacz DVD, a w co drugim domu znajdziemy telewizor LCD. Chętniej jednak chwali się
kinem domowym, ponieważ taki sprzęt ma jedynie co szósty sąsiad. Widać więc, że
telewizja pełni ważną rolę w życiu Statystycznego. Dzięki niej może zagospodarować
wolny czas po powrocie z pracy. Najczęściej spędza przed szklanym ekranem 1-3 godzin
dziennie. Zdarza mu się również uprawiać sport. Aktywnie spędza czas co trzeci Statystyczny, częściej Piotr niż Anna, być może mając na uwadze swoją nadwagę. Statystyczni
z żyłką sportowca najczęściej jeżdżą na rowerze. Można ich również spotkać na boisku,
basenie, w butach do biegania lub wspartych na coraz bardziej popularnych kijkach do
Nordic Walking.

Rys. 7. Podmioty darzone zaufaniem.

Komu ufa Statystyczny? Najczęściej rodzinie. Dwóch na trzech nie straciło zaufania do
sąsiadów, połowa ufa policji i NBP. Rząd i Sejm wypada w tym rankingu zdecydowanie
słabiej, więc pytamy Statystycznego o politykę. Najczęściej nie identyfikuje się z żadną
partią polityczną (41%). Zdecydowani sympatycy wskazują zwykle Platformę Obywatelską (17%) lub Prawo i Sprawiedliwość (14%). Podróżując po kraju, przekonujemy się,
że zwolennicy PO skupili się głównie na zachodzie, natomiast Statystyczni sympatyzujący
z PiS zajęli wschodnią część Polski. Statystyczni najczęściej nie widzą korzyści z wejścia
Polski do strefy euro. Co drugi twierdzi, że zmiana waluty będzie dla Polski niekorzystna.
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Rys. 8. Partie najczęściej darzone sympatią.

Jakby na przekór stereotypom opisującym Polaka jako wiecznego malkontenta, Statystyczny jest najczęściej zadowolony z własnego życia. Piotr ocenia je nieco lepiej niż Anna.
Co jest warunkiem ich szczęśliwego życia? Najczęściej zdrowie, dalej udane małżeństwo
i dzieci. Praca i pieniądze lądują poza podium.

Rys. 9. Skrajne zadowolenie i niezadowolenie.
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Najbardziej zadowoleni Statystyczni wskazują najczęściej na swoje dzieci, rodzinę, małżeństwo, później warunki mieszkaniowe i miejscowość, w której mieszkają. Najbardziej
rozczarowani narzekają na sytuację w kraju, sytuację finansową rodziny i brak perspektyw.
Słabo wypada również ich stan zdrowia i życie seksualne, które 10 lat temu oceniali
niestety lepiej.

Rys. 10. Infografika – portret Statystycznych.

Infografika w pełnej rozdzielczości i w kolorze jest dostępna na stronie www.StatSoft.pl –
podstrony dotyczące seminarium.
Spotkanie ze Statystycznym daje nam wiele do myślenia. Zastanawiamy się, jak bardzo
przypomina nas lub naszych znajomych. Każdy z nas posiada pewne cechy szczególne,
które go identyfikują. Statystyczny stara się sprowadzić wszystko do przeciętnego poziomu, co powoduje, że paradoksalnie możemy postrzegać go jako postać bardzo oryginalną,
a nawet zastanawiać się, czy w ogóle istnieje. Podjęte przez nas próby pokazują, że
niektóre jego cechy bardzo się zmieniają i często silnie wiążą z innymi cechami. Dlatego
patrząc na Statystycznego, powinniśmy skupiać się nie tylko na jego przeciętnym poziomie, ale widzieć również jego zmienność i związki jego sylwetki ze środowiskiem,
w którym żyje.
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Infografika
Dlaczego, tworząc portret Statystycznych, wybraliśmy właśnie infografikę? Infografika
tworzy jasny przekaz, a my chcemy przedstawić dużo informacji w przystępny sposób.
Chcemy, aby odbiorca wyobraził sobie złożone zależności i trendy. Patrząc na infografikę
i typowy wykres przedstawiający dane statystyczne, mamy czasem wrażenie, że forma
infografiki przerasta jej treść. Infografika przypomina często obraz lub plakat i podobnie
jak one, za pomocą atrakcyjnej formy graficznej, stara się przykuć uwagę odbiorcy. Taka
forma prowokuje do szczegółowej analizy przedstawionych informacji bardziej niż typowy
wykres.
Pierwsze infografiki pojawiły się stosunkowo dawno. Jedną z najciekawszych - marsz
wojsk Napoleona na Moskwę przedstawił w 1869 roku Charles Joseph Minard. Dziś infografiki funkcjonują głównie w Internecie. W kulturze obrazkowej taki przekaz odbiera się
dużo lepiej niż dane czy tekst, które zalewają internautów ze wszystkich stron. Biały Dom
regularnie publikuje infografiki, które kształtują opinię publiczną i oddziałują na potencjalnych wyborców. Znajdziemy również przykłady na własnym podwórku – choćby
w kampanii informacyjnej Platformy Obywatelskiej prowadzonej na jej stronach i profilach
mediów społecznościowych.
Zanim przygotujemy infografikę, czeka nas jednak trochę pracy. Szukamy informacji,
przygotowujemy dane do analizy, tworzymy zestawienia. Zastanawiamy się nad formą
wyników. Sposób przedstawienia danych wiąże się z typem pytań postawionych w kwestionariuszu i zależnościami wiążącymi różne cechy respondentów. Staramy się dodatkowo
tak dobrać zestawienia, aby wszystkie elementy tworzyły spójną całość, skupiały uwagę
i jednocześnie były łatwe w odbiorze. Rzućmy teraz okiem na wizualizację, wykonane
analizy i same dane, z których korzystaliśmy, tworząc infografikę.

Dane
Zaczynamy od danych. W analizie korzystamy z wyników Diagnozy Społecznej z 2011 r.
[2, 3]. Diagnoza ma charakter panelowy. W kilkuletnich odstępach badane są w Polsce te
same gospodarstwa i osoby. W badaniu wykorzystuje się dwa odrębne kwestionariusze dla
gospodarstw domowych i wszystkich dostępnych ich członków, którzy ukończyli 16 lat.
Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące istotnych ekonomicznych i pozaekonomicznych aspektów ich życia.
Dane dla gospodarstw domowych i respondentów indywidualnych pobieramy z bazy danych [3] udostępnionej na stronie internetowej. Okazuje się, że pliki mają inne rozszerzenie
niż domyślne STA. Mimo to uruchamiamy program STATISTICA i za pomocą polecenia
Otwórz importujemy dane. Gdybyśmy ręcznie wprowadzali odpowiedzi ankietowe do
arkusza, musielibyśmy odpowiednio przygotować jego szablon. W tej sytuacji dane są
praktycznie gotowe do analizy.
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Początkowe kolumny arkusza identyfikują ankietę, gospodarstwo domowe i badaną osobę.
Kolejne przedstawiają charakterystykę gospodarstw i indywidualnych respondentów. Dalej
znajdujemy odpowiedzi na poszczególne pytania ankietowe w kolejnych latach.
Widzimy, że rodzaj pytania wpływa na sposób zakodowania odpowiedzi w arkuszu. Odpowiedzi na pytanie jednokrotnego wyboru trafiają do jednej kolumny. Skale wprowadza się
w grupach kolumn – każda z kolumn oznacza oddzielne stwierdzenie (np. 58.1: Podziwiam
ludzi, którzy mają drogie domy, samochody i ubrania). Oddzielnie wpisane są również
odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru oraz wielokrotne odpowiedzi.
Przykład pytania z wielokrotnym wyborem to pytanie 2: o najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia. Każda możliwa odpowiedź to oddzielna kolumna (np. 2.1: PIENIĄDZE). Jeśli zaznaczono odpowiedź, w komórce widzimy etykietę TAK, w przeciwnym
wypadku NIE. Nieco inny przypadek to pytanie 96: czyli kraje, w których respondent zamierza pracować w ciągu najbliższych dwóch lat. Kraje nie były wybierane z listy, tylko
wpisywane przez respondenta. Można było podać więcej niż jeden, więc odpowiedzi są
wprowadzane w 3 kolejnych kolumnach.

Rys. 11. Kodowanie zmiennych dla pytania odpowiednio: ilościowego, z jednokrotnym wyborem,
skali, z wielokrotnym wyborem i z wielokrotnymi odpowiedziami.

W pytaniach jakościowych utworzono tzw. etykiety tekstowe. Oznacza to, że każdej możliwej odpowiedzi przypisany jest określony kod liczbowy. Do czego to służy? Przy wprowadzaniu danych do arkusza zdecydowanie łatwiej podać taki kod niż wpisywać tekst
odpowiedzi. Ale to nie jedyny powód. Kody liczbowe określają porządek wyświetlania
poszczególnych kategorii, np. poziomów wykształcenia. Mamy też zapewnioną jednakową
kolejność tych samych odpowiedzi występujących w różnych pytaniach (np. TAK, NIE).
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Analiza
Zanim wykonamy analizę, musimy się zastanowić, czy chcemy pracować bezpośrednio na
odpowiedziach respondentów. Przykładowo zamiast dokładnego wieku możemy rozważać
określone przedziały wiekowe. Takie kategorie tworzymy za pomocą polecenia Przekodowanie zmiennych. Możemy również dodać nową zmienną z odpowiednią formułą. W ten
sposób wyznaczamy np. dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym.
Zaimportowany arkusz zawiera wagi. W badaniach przekrojowych ważenie wykorzystuje
się, aby zapewnić reprezentatywność próby, przykładowo gdy część respondentów odmówiła wypełnienia ankiety. Ponieważ badanie ma charakter panelowy, dochodzą do tego
problemy wynikające z rozpadu lub zmiany struktury części gospodarstw, ze zmiany miejsca zamieszkania itp. Takie zaburzenia próby również koryguje się za pomocą odpowiednich wag. W programie STATISTICA możemy wykonać analizy statystyczne na próbie
ważonej. Nie chcemy jednak komplikować przykładu, dlatego analizujemy bezpośrednio
wyniki ankiety, bez ich ważenia. Wyniki oparte na próbie ważonej i szczegółowe informacje o systemach ważenia znajdziemy w raporcie [1].
Przy bardzo zróżnicowanej populacji i dużej liczbie opisujących ją cech ciężko jest jednocześnie ująć i opisać ich łączny rozkład. Często upraszczamy wtedy opis. Wyznaczamy
miary charakteryzujące kluczowe właściwości rozkładu. Rozważamy oddzielnie poszczególne cechy. Przykładem takiego uproszczenia jest sylwetka Statystycznego Polaka. Jest on
zwykle opisany przez średnie, przeciętne lub najczęściej występujące wartości cech
Polaków, czyli wskazuje, gdzie znajduje się umowny środek populacji naszego kraju.

Rys. 12. Wstążka STATISTICA – zakładki Statystyka i Wykresy.

Tworząc portret Statystycznych, sięgamy do narzędzi dostępnych w menu Statystyka i Wykresy. Udziały procentowe poszczególnych odpowiedzi znajdujemy w tabelach liczności.
Graficznie przedstawiamy je na wykresach kołowych lub histogramach.
Rodzaj analizy wiąże się z typem pytania. Przykładowo w pytaniach z wielokrotnym wyborem korzystamy ze specjalnej analizy, tzw. tabel wielokrotnych odpowiedzi. Po
utworzeniu takiej tabeli przekonujemy się, że inaczej niż w tabelach liczności, przedstawiane w niej procenty zwykle nie sumują się do 100%. Respondent może przecież jednocześnie zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Z tego względu informacji o posiadaniu
pralki i płatnej telewizji nie pokazujemy później na wspólnym wykresie kołowym.
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Badając proste relacje między cechami Statystycznych (np. grupa zawodowa w zależności
od płci i rodzaju miejscowości zamieszkania), korzystamy z tabel dwu- lub wielodzielczych. Taki podział umożliwia porównanie procentów w poszczególnych kategoriach.
Porównując w grupach cechy ilościowe, np. wzrost badanych, sięgamy z kolei do statystyk
przekrojowych. W ten sposób wyznaczamy przeciętny wiek, wzrost i wagę oddzielnie
kobiet i mężczyzn.

Wizualizacja
Wyniki analiz prezentujemy na wykresach kołowych, słupkowych, liniowych, obrazkowych wykresach rozrzutu oraz wykresach sekwencyjnych nakładanych, dostępnych
w menu Wykresy. Instalujemy dodatkowo program Mapy STATISTICA, aby na mapach
przedstawić rozkład sympatyków poszczególnych partii w Polsce.

Rys. 13. Kolejne etapy modyfikacji wykresu kołowego.

Częstym motywem w naszej infografice jest wykres w postaci pierścienia, przedstawiający
udziały procentowe poszczególnych odpowiedzi. Jego różne warianty wykorzystujemy do
prezentacji płci badanych, modelu rodziny, statusu społeczno-zawodowego, a nawet
pytania o posiadane dobra, gdzie można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Jak
utworzyć taki wykres w programie STATISTICA?
Bazą jest wykres kołowy. Nie korzystamy z wykresu trójwymiarowego, ponieważ
zniekształci on pola wycinków dla poszczególnych odpowiedzi. Dodatkowo nie chcemy,
aby liczba wymiarów na wykresie przekraczała wymiar danych. Prezentując odsetek osób,
które obstawiały jakieś zakłady losowe (np. LOTTO), łączymy dwie pierwsze kategorie za
pomocą opcji Granice. Po utworzeniu wykresu zmiany wprowadzamy w oknie Opcje
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wykresu. Aby dopasować się do stylu infografiki, ustawiamy białe tło wykresu, usuwamy
tytuły i zmieniamy etykiety tekstowe.
Kolejny krok to utworzenie pierścienia. W opcji Wykres właściwy dodajemy kołowy
wykres właściwy. W edytorze danych nowego wykresu wprowadzamy tylko jedną wartość.
W ten sposób powstaje koło, które możemy wypełnić białym kolorem. Gotowy wykres,
widoczny powyżej w prawym dolnym rogu, powstaje po zaznaczeniu opcji Wspólny
środek.
Wszystkie opcje wpływające na wygląd wykresów, od rodzaju czcionki, po ogólne właściwości wykresu, możemy zapisać jako style. Korzystamy z nich w kolejnych wykresach
kołowych. Bardzo pomocne są również makra STATISTICA Visual Basic. Nasza praca
w programie, np. zmiany w wyglądzie wykresu, jest nagrywana w postaci kodu. Jego
uruchomienie pozwala później od razu uzyskać dostosowany wykres.

Rys. 14. Wyniki przedstawione na histogramie i dostosowanym wykresie słupkowym.

Zerknijmy teraz na obraz klasy miejscowości zamieszkania. Korzystamy z histogramu.
Rozważamy klasy, na wykresie widzimy więc tylko kolejność, a nie faktyczną wielkość
miejscowości. Próbujemy więc inaczej przestawić dane. Tworzymy tabelę liczności, a jej
wyniki przedstawiamy na wykresie słupkowym. Położenie słupka zależy od wartości
wprowadzonej w edytorze danych wykresu. Modyfikujemy ją tak, aby wskazywała
wielkość miejscowości.
Na infografice chcemy ograniczyć opis wykresów do minimum. Redukujemy zatem osie,
linie siatki, wartości i etykiety. Dodatkowo ustawiamy styl czcionki zgodnie z formatem
przyjętym wcześniej na wykresie kołowym. Aby łatwiej było wyobrazić sobie wielkość
miejscowości, na dodatkowej osi umieszczamy etykiety z nazwami przykładowych miast
o określonej liczbie ludności. Ostateczny efekt naszej pracy widać po prawej stronie
powyższego wykresu.
Opisane wykresy to tylko część analiz, które wykonaliśmy w programie, tworząc infografikę. Już na ich przykładzie widać jednak, że potrafimy stworzyć nie tylko precyzyjne
wykresy, które później trafią do publikacji naukowej lub raportu. Dostosowując domyślne
analizy i tworząc własne szablony wykresów, przedstawiamy interesujące informacje
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w efektywny i atrakcyjny sposób. Wykresy są obiektami ActiveX, możemy więc je łatwo
łączyć i osadzać w innych dokumentach zgodnych z tym standardem, np. Excel lub Word.
Wykresy zapisujemy również w postaci plików graficznych o wskazanej rozdzielczości.
Obrazy mogą następnie trafić na stronę internetową, do prezentacji lub stać się elementem
infografiki.
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