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Koncepcja pokoleń medialnych
T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera

Pokolenie, zdaniem Ortegi y Gasseta1, to najważniejsze pojęcie w historii, które
pokazuje, jak zmienia się świat – jak ewoluują normy, wartości, wzorce zachowań, idee,
postawy, zmiany społeczno-ekonomiczne2. Dobrochna Hildebrandt-Wypych uważa, że
pokolenie można definiować zarówno w skali makro – w procesie społecznym i historycznym, jak i mikro – czyli w porównaniu z innymi generacjami, w zestawieniu z nimi3.
O tym pierwszym rozumieniu pisał Karl Mannheim4. Austriacki socjolog zwracał uwagę,
że pokolenie to ludzie, którzy urodzili się w podobnym czasie i zostali osadzeni w podobnej pozycji w procesie historycznym, ale jednocześnie tacy, którzy zdołali rozwinąć
pewną świadomość pokoleniową. Chodzi tu o świadomość zdefiniowaną przez wspólne doświadczenia i stworzoną niejako przez odpowiedzi na pojawiające się wyzwania i
przełomy społeczne, takie jak: wojna, rewolucje czy katastrofy.
Pokolenie to także pojęcie użyteczne w socjologicznym opisie działania i znaczenia
mediów. Paradygmat analizowania i interpretowania społecznego znaczenia mediów
z perspektywy generacji medialnych staje się w ostatnich latach coraz popularniejszy.
Zakładamy w nim, że dla kształtowania pokolenia medialnego i jego kultury konsumpcji
mediów najistotniejsze są doświadczenia medialne zdobyte w okresie tzw. lat kształtujących (formative years), czyli w okresie dorastania5. Zgodnie z twierdzeniem Siibak i
innych6, każde pokolenie dorasta w specyficznym stylu korzystania z mediów i kultury,
1

J. Ortega y Gasset, The Modern Theme, London 1923/1931.

2

D. Hildebrandt-Wypych, Pokolenia młodzieży – próba konceptualizacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s.

105.
3

D. Hildebrandt-Wypych, Pokolenia…, s. 105.

4

K. Mannheim, The Problem of Generations, [w:] P. Kecskemeti, Essays on the Sociology of Knowledge: Collected

Works, vol. 5. New York 1952, s. 276–322.
5

P. Aroldi, Generational Belonging between Media Audiences and ICT Users, [w:] F. Colombo, L. Fortunati, „Broad-

band Society and Generational Changes” 2011, s. 51-68.
6

A. Siibak, N. Vittadini, G. Nimrod, Generations as media audiences: An introduction, „Participations: Journal of
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co pozwala różnicować praktyki odbiorcze poszczególnych pokoleń7.
Powszechnie jest akceptowanych kilka klasyfikacji pokoleń. Przede wszystkim pokolenie Z, które stanowią urodzeni po 1995 roku, charakteryzuje się kilkoma istotnymi
szczegółami. Po pierwsze, i najważniejsze, osoby należące do tej generacji są „urodzone
w technologii”, zastali świat już skomputeryzowany. „Zetki”, czyli następcy millenialsów
(pokolenie Y), wiele czasu przeznaczają na świat wirtualny – być może dlatego, że nie
dostrzegają różnicy – skądinąd jest to dla nich świat zastany – nie jak w przypadku starszych generacji – świat nabyty8.
Millenialsi, czyli generacja Y, są obecnie przedmiotem wielu badań i raportów. Ma
to swoje uzasadnienie we wkraczaniu tych osób na rynek pracy, co z kolei wpływa na zasobność ich portfeli, a w rezultacie na ilość wydawanych pieniędzy. Niegdyś zależni stali
się niezależni. Pierwszy polski raport9 na ich temat został opublikowany pod koniec 2014
roku. Poza wszelkimi aspektami zawodowymi (nielojalność wobec pracodawców, wygórowane aspiracje finansowe, brak kompetencji), z jakimi mierzą się millenialsi, istotne są
zagadnienia związane z konsumowaniem mediów. Osoby z generacji Y przyszły na świat
w czasach analogowych, a gdy dorastali postępowała cyfryzacja. Raport „Information
Behaviour of the Researcher of the Future”, który stał się przedmiotem komentarza A.
Iwanickiej10, opisuje pokolenie Y jako osoby młode, które słabo opanowały umiejętność
wynajdywania krytycznej oceny i przetwarzania wszechobecnych informacji.
Wreszcie kilka słów o generacji X, czyli urodzonych w latach 1965-1980 i określanych niżem demograficznym Kiedy pokolenie Baby Busters dojrzewało i dorastało,
zmiany gospodarcze, które wtedy zachodziły, sprawiły, że jest to pokolenie niedookre-

Audience and Reception Studies” 2014, nr 11 (2), s. 100−107.
7

B. Schäffer, Generationen – Medien – Bildung. Medienpraxiskulturen im Generationenvergleich. Opladen 2003,

passim. F. Colombo, The Long Wave of Generations, [w:] F. Colombo, L. Fortunati, „Broadband Society and Generational Changes” 2011, s. 19-36.
8

Stapler Magazine, Litery dzielące generacje – o różnicach między pokoleniem X, Y i Z, http://stapler.pl/hydepark/

litery-dzielace-generacje-o-roznicach-miedzy-pokoleniem-x-y [data dostępu: 6.06.2018].
9

Odyseja Public Relations, OMG! czyli jak mówić do polskich millenialsów, https://o-m.pl/informacje_prasowe/407/

omg-czyli-jak-mowic-do-polskich-milenialsow-raport.html, 2015 [data dostępu: 6.06.2018].
10

A. Iwanicka, Kompetencje medialne a przyszłość zawodowa pokolenia Google, [w:] Kultura mediów, ciało i tożsa-

mość pod red. W. Jakubowskiego, S. Jaskulskiej, Kraków 2011, s. 165-176
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ślone11. Radosław Bomba zdefiniował pokolenie X jako „pokolenie postrewolucyjne,
które jednak nauczone przykładami swoich rodziców nie wierzy w zbawczą moc rewolucji, nie popadając jednocześnie w bezkrytyczną akceptację zastanego porządku.
Charakteryzuje je ambiwalentna postawa z jednej strony buntu, z drugiej gorzkiej świadomości niemożliwości wyrwania się z zastanego porządku”12.
To rzecz jasna nie jedyne próby określenia pokoleń w naukowym nad nimi namyśle. Pisano także, między innymi, o „pokoleniu radia”13, „pokoleniu sieci”14, „cyfrowych
tubylcach” (digital natives)15 czy „pokoleniu cyfrowym”16. W toku dyskusji w ogóle nad
zasadnością typologii pokoleń pojawiają się również głosy, że takie określanie pokolenia
jest zbyt generalizujące i być może należy czynić bardziej szczegółowe rozróżnienia,
choćby w ujęciu funkcjonalnym. Można na przykład wskazywać grupy, które charakteryzuje zaangażowanie w dany kierunek czy zjawisko medialne, a czasem nawet określone media czy technologie, jak np. Facebook czy Snapchat17.

11

S. Raphelson, From GIs To Gen Z (Or Is It iGen?): How Generations Get Nicknames, 2014, https://www.npr.

org/2014/10/06/349316543/don-t-label-me-origins-of-generational-names-and-why-we-use-them [data
dostępu: 5.06.2018].
12

R. Bomba, Pokolenie X, Wiedza i Edukacja, Warszawa 2008.

13

M. Maass, J.A. Gonzalez, Technology, Global Flows and Local Memories: Media Generations in ´global´ Mexico,

„Global Media and Communication” 2005, nr 1(2), s. 167–184.
14

D. Tapscott, Growing up Digital. The Rise of the Net Generation, New York 1998.

15

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, „On the Horizon” 2001, vol. 5, s. 1-6.

16

J. Edmunds, B. S. Turner, Generations, culture and society, Philadelphia 2002; D. Buckingham, R. Wileth, Digital

Generations. Children, Young People, and New Media, Mahwah 2006.
Zob.: S. Opermann, Generational Use of News Media in Estonia Media Access, Spatial Orientations and Discursive

17

Characteristics of the News Media, Stockholm 2014.
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Oczywiście generacje medialne stanowią swoisty konstrukt społeczny, periodyzujący w istocie zmiany, jakie zachodzą wokół człowieka, również w sferze mediów, i jakim
on sam podlega. Niezależnie od tego, jak je precyzyjnie zdefiniujemy czy nazwiemy, w
kontekście ich analizowania nasuwa się kilka podstawowych, ważnych dla współczesnego medioznawstwa, pytań: Jakie są różnice w sposobach konsumowania mediów w
poszczególnych pokoleniach? Jak wyglądają medialne praktyki nadawczo-odbiorcze w
poszczególnych pokoleniach? Jakie są potrzeby, oczekiwania i obawy związane z mediami i nowymi technologiami wśród przedstawicieli kolejnych generacji? Co motywuje
różne pokolenia do korzystania z mediów i kultury? W niniejszej publikacji próbujemy
znaleźć odpowiedź na powyższe pytania, analizując nowoczesne narzędzia komunikacji
oraz prezentując portret ich użytkowników, w tym przypadku Facebooka i Snapchata.

8
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Media społecznościowe w XXI wieku to masowe zjawisko, którego niezwykłe tempo
rozwoju na przestrzeni ostatnich lat zadziwia. W Polsce zainteresowanie portalem Facebook
rośnie od momentu pojawienia się jego polskojęzycznej wersji w 2008 roku, a Snapchat nieprzerwanie od 2015 notuje wzrost liczby użytkowników. Użytkowanie tych dwóch platform
stanowiło przedmiot badań. Ich wyniki prezentujemy w niniejszej publikacji.
Głównym celem badań było sprawdzenie, czy, a jeśli tak, to jakie różnice można zaobserwować w sposobie użytkowania wspomnianych mediów społecznościowych przez
przedstawicieli różnych pokoleń. Dodatkowo projekt miał odpowiedzieć na pytania, czy
korzystanie z badanych platform powoduje pogłębianie się postaw konformistycznych u ich
użytkowników, czy poziom zaufania do Facebooka i Snapchata spada, a także czy w przypadku poszczególnych generacji użytkowników mediów społecznościowych można mówić
o uświadomionym procesie kreowania swojej osoby w przestrzeni wirtualnej. Próbowano
także znaleźć odpowiedź na pytanie: które z funkcjonalności omawianych portali społecznościowych są najważniejsze dla ich użytkowników, a tym samym – jak musiałaby wyglądać
nowa platforma, aby zdobyć uwagę i zaufanie użytkowników będących przedstawicielami
poszczególnych generacji.
W badaniu zastosowano trzy triangulowane metody badawcze – ankietę, pomiar
okulograficzny (eyetracking), przeprowadzony za pomocą Eye Trackera Tobii X2 60, oraz
zogniskowane wywiady grupowe (focus group interviews). W pierwszej części publikacji
przedstawiono założenia, metodologię badania i hipotezy badawcze. W kolejnej części zaprezentowano analizowane platformy społecznościowe: Facebook i Snapchat – problematykę ich badania i najnowsze dane dotyczące użytkowników. Następne części publikacji
zawierają wyniki ankiet, badań fokusowych oraz analizy jakościowe i ilościowe badań okulograficznych. Połączenie wymienionych metod umożliwiło pogłębioną analizę i całościowy
opis różnic w użytkowaniu wskazanych mediów społecznościowych w zależności od danego pokolenia.
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Słowniczek

ANOVA – analiza wariancji to parametryczna technika statystyczna służąca do
porównywania więcej niż dwóch grup badawczych wydzielonych przez kategorie jednej zmiennej (analiza jednoczynnikowa) lub wielu zmiennych (analiza wieloczynnikowa). Istotą analizy wariancji jest porównywanie rozproszenia (wariancji) danej zmiennej
zależnej w analizowanych grupach wydzielonych ze względu na wartości zmiennych
niezależnych. Innymi słowy, celem analizy wariancji jest testowanie istotności różnic
między średnimi. W przypadku poniższego badania okulograficznego, zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji, w której założono wpływ jednego czynnika międzygrupowego na zmienną zależną. To znaczy, że dzięki testowi ANOVA chcieliśmy wyjaśnić, z
jakim prawdopodobieństwem wyodrębniony czynnik – sposób korzystania z Facebooka
i Snapchata, opisany za pomocą metryk okulograficznych – mógł być powodem różnic
między obserwowanymi średnimi grupowymi – grupami reprezentującymi poszczególne generacje (gimnazjaliści/licealiści, studenci, dorośli).
AOI (Area of Interest, obszar zainteresowania) – istotny fragment/obszar zaznaczony przez zespół badawczy na klatce nagrania z badania okulograficznego. Takie obszary są niezbędne do określenia podstawowych metryk okulograficznych, takich jak:
ile czasu patrzy respondent na dany obszar, ile czasu zajmuje mu spostrzeżenie jakiegoś
elementu, jak dużo razy do niego powraca itp.
Emotikonki – ideogramy składające się ze znaków tekstowych dostępnych na klawiaturze komputera są zapisem uczuć wyrażanych w mowie intonacją lub mimiką18.
Fake news – fałszywe informacje, często rozpowszechniane za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
Fanpage – rodzaj publicznego profilu na Facebooku, najczęściej poświęcony firmom/organizacjom, założony w celu ich wypromowania, a także profile poświęcone
18

L. Drabik, Słownik języka polskiego, na podstawie Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów pod red. J. Bralczyka,

Warszawa 2005, https://sjp.pwn.pl/sjp/smiley;2575682.html [data dostępu: 1.06.2018].
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udostępnianiu treści humorystycznych.
Fiksacja – ruch oka stabilizujący siatkówkę na nieruchomym obiekcie zainteresowania19.
Filtry – jedna z funkcjonalności Snapchata i Messengera, umożliwiająca dodawanie do zdjęć elementów graficznych, m.in. przedstawiających psi pysk, ośle uszy, wianek
na głowie i elementy zawierające godzinę wykonania zdjęcia, temperaturę lub prędkość,
z jaką porusza się osoba robiąca zdjęcie lub nagrywająca film; filtry umożliwiają również
automatyczną korektę kolorystyki i ostrości zdjęcia.
Fokus (badanie fokusowe, Focus Group Interviewing) – zogniskowany wywiad
grupowy. To, innymi słowy, zorganizowana dyskusja w gronie zazwyczaj 7-9 osób, która koncentruje się wokół jednego tematu; celem tej metody jest rozpoznanie opinii,
przekonań i postaw uczestników sesji fokusowej względem danego problemu, tematu,
produktu, usługi czy też jakiegoś konceptu. Pytania są zadawane w sposób otwarty, a
interakcja między uczestnikami ma pozwolić im możliwie dogłębnie zanalizować jakiś
problem, temat czy też daną ideę20.
Formularz Google – jedna z funkcjonalności Google’a pozwalająca na tworzenie
ankiet internetowych; formularz Google wykorzystany w badaniu jest nazywany w publikacji również ankietą lub kwestionariuszem.
Influencer – osoba wpływowa, mająca grupę wiernych odbiorców, aktywna w internecie. Rekomendacje takich osób nt. produktów/usług są cenione w sferze reklamy
i marketingu.
Lajkować – oznacza kliknięcie w ikonę „lubię to” pod postem, by zazwyczaj okazać
aprobatę dla danej treści.
Mem internetowy – wytwór kultury, pierwotnie dystrybuowanej w internecie;
zdigitalizowana jednostka informacji (tekst, obraz, film, dźwięk), rozpowszechniona w
internecie, która zostaje skopiowana, przetworzona i w tej przetworzonej formie opublikowana21.
19

A. Duchowski, The eyetracking methodology. Theory and Practice, London 2007, s. 46.

20

D. W. Stewart, P. M. Shamdasani, D. W. Rook, Focus groups. Theory and practice, Sage Publication Inc., Thousand

Oaks 2007, s. 19.
21

T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera, Społecznie konstruowany wizerunek Jana Pawła II – znaczenia zawarte w me-
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Messenger – platforma będąca własnością Facebooka, służąca do komunikacji; w
trakcie badania Facebook umożliwił korzystanie z Messengera bez aktywnego konta
na Facebooku, jednak zespół badawczy traktował go jako integralną część tego portalu
społecznościowego.
My Story – funkcja Snapchata umożliwiająca dodawanie zdjęć/filmików w formie
historii, składającej się właśnie z kilku snapów – każdy może je zobaczyć i są aktywne
przez 24 godziny od momentu ich zamieszczenia.
Okulograf (Eye Tracker) – urządzenie służące do przeprowadzenia badania okulograficznego (w tym przypadku Tobii X2 60 Hz), czyli śledzenia pozycji skupienia wzroku
respondenta i ruchów gałek ocznych.
Pasta – rodzaj humorystycznej historii, głównie fikcyjnej, który charakteryzuje się
częstym, ponownym udostępnianiem na stronach internetowych (pasta od angielskiego paste & copy-paste).
Post – wpis zamieszczony na portalu Facebook.
Postować – zamieszczać posty (wpisy) na Facebooku
Reagować na post – wybrać jeden, predefiniowany przez platformę, sposób wyrażenia swojej opinii na jakiś wpis – post („lubię to!”, „super”, „ha ha”, „wow”, „przykro mi”,
„wrr”).
Screen – zapis aktualnego obrazu wyświetlanego na ekranie smartfona (zrzut
ekranu).
Screenowanie – wykonywanie screena (zrzutu ekranu).
Snap – zdjęcie/film wysłane za pomocą Snapchata; również skrócona nazwa portalu społecznościowego Snapchat (zarejestrowana nazwa to Snap Inc.).
Widoczność postów – funkcja Facebooka, która umożliwia ustalenie, kto może zobaczyć publikowaną treść; post może zostać udostępniony publicznie, ograniczony do
grona wszystkich znajomych, do grona wybranych znajomych lub pozostać widoczny
jedynie dla osoby udostępniającej.

mach internetowych, [w:] Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji
pod red. J. Olędzkiego, T. Sasińskiej-Klas, Warszawa 2016, s. 274-275.
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M. Janek, J. Banasik

Założenia projektu
W związku z niesłabnącą popularnością mediów społecznościowych, zespół badawczy chciał sprawdzić, z czego to zainteresowanie wynika, co media społecznościowe
dają ich użytkownikom w codziennym życiu oraz w którą stronę, według nich, te media
powinny podążać. Poprzez podzielenie respondentów na trzy grupy: gimnazjalno-licealną (roczniki 2000-2001), studencką (roczniki 1995-1998) i dorosłych (1969-1992), badacze chcieli sprawdzić, jak i z jaką intensywnością poszczególne pokolenia wykorzystują
możliwości social mediów. Zespół badawczy zdecydował się na powyższy podział zainspirowany własnymi doświadczeniami i obserwacjami. Niepełnoletni uczniowie gimnazjów i liceów, w przeciwieństwie do studentów, w większości nie muszą podejmować
pracy zarobkowej czy stażów. Wyznacznikiem najstarszej grupy badanych był wiek, w
którym uczestnicy mogliby mieć dzieci uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum. Przed rozpoczęciem projektu, zespół badawczy miał nadzieję osiągnąć, dzięki
tak wyróżnionym grupom respondentów, wyniki wskazujące na wyraźne różnicujące je
tendencje w użytkowaniu Facebooka i Snapchata i oczekiwania poszczególnych pokoleń względem mediów społecznościowych.
Należy nadmienić, iż na pierwszym etapie przygotowywania projektu zespół badawczy brał pod uwagę, oprócz Facebooka i Snapchata, również Instagram. O wykluczeniu tej platformy z projektu zadecydował jej charakter. Daje ona mniejsze możliwości bezpośredniego kontaktu ze znajomymi. Oferuje za to większe pole dla kampanii
marketingowych i sponsorowanych postów zawierających lokowanie produktu. Nadto,
fenomen marketingu w social mediach był nawet brany pod uwagę na etapie ustalania
hipotez badawczych dla niniejszego projektu badawczego. Ostatecznie jednak badacze
postanowili skupić się na funkcjonalnościach mediów społecznościowych, pozwalają13
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cych użytkownikom różnych grup wiekowych wchodzić w interakcję z innymi osobami
i czerpać różnoraką wiedzę o świecie. W toku projektu analizowano także możliwości
promowania własnej osoby w rzeczonych mediach społecznościowych, a także fenomen konformizmu w sieci oraz ewentualnego spadku zaufania do mediów społecznościowych w związku z coraz głośniej podnoszonymi kwestiami bezpieczeństwa użytkowników (ich wizerunek, prywatność) czy problemem rozprzestrzeniających się tam
z niezwykła przecież łatwością fake newsami. Początkowo twórcy projektu planowali
przebadać sposób użytkowania Facebooka i Snapchata w przypadku wszystkich trzech
grup respondentów. Jednak w toku eksperymentów nie sposób było uzyskać wyników
dla Snapchata, w szczególności w najstarszej grupy badanych – dorosłych. Powodem
było założenie, według którego respondent, by móc wziąć udział w części badania dotyczącej danego medium społecznościowego, musiał w momencie pomiarów mieć na
nim aktywne konto. W najstarszej grupie badanych nie było nikogo, kto w momencie
badania miał aktywne konto na Snapchacie.
Dodatkowym celem projektu było ustalenie, jakie funkcjonalności musiałaby, według badanych, zaoferować nowa platforma, by zdobyć popularność porównywalną z
Facebookiem.
Ostatecznie zespół badawczy wziął pod uwagę łącznie 61 badanych (dodatkowo 8
osób stanowiło grupę pilotażową, która jednak nie została uwzględniona w ostatecznych zestawieniach). W podziale na grupy wyglądało to następująco: gimnazjaliści/licealiści – 29 osób, studenci – 22 osoby, dorośli – 10 osób.

Pytania badawcze
Przed rozpoczęciem projektu sformułowano 4 pytania badawcze:
•

Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób różni się użytkowanie mediów społecznościowych
przez poszczególne generacje użytkowników?

•

Czy używanie mediów społecznościowych powoduje pogłębianie się postaw konformistycznych? Czy korzystając z mediów społecznościowych, stajemy się bardziej konformistyczni?

•
14
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skiem fake newsów, kwestiami bezpieczeństwa konta i ochrony prywatności w
sieci)?
•

Czy kreowanie innej wersji własnej osoby w sieci jest procesem świadomym?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwoliły nam stworzyć profile dzisiejszych
użytkowników Facebooka i Snapchata w Polsce w 2017 roku i sprawdzić, jak i dlaczego korzystają oni z tych mediów?22. Dodatkowo, tak postawione pytania pozwalały na
znalezienie ewentualnych różnic między respondentami rekrutującymi się z różnych
generacji, w następującym zakresie:
•

ulubionych funkcjonalności badanych mediów społecznościowych;

•

ich wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i poziomu zaufania do wiadomości
pozyskiwanych w przestrzeni mediów społecznościowych;

•

ich wiedzy na temat możliwości promowania swojej osoby poprzez Facebooka i
Snapchata;

•

różnic w poziomie przyjmowania postaw konformistycznych, które w internecie
mogą świadczyć przede wszystkim o chęci identyfikacji z jakąś grupą, najczęściej
rówieśniczą.

Odpowiedzi na postawione pytania badawcze, będące wnioskami z przeprowadzonych badań, znajdują się w rozdziale Podsumowanie.

Hipotezy badawcze i zmienne
Zapisanym powyżej pytaniom badawczym odpowiadają hipotezy podzielone na
dwie grupy tematyczne. Jedna z nich zawierała hipotezy dotyczące profilu użytkownika i funkcjonalności badanych aplikacji.

Dla Facebooka:
H1. Im starsi badani, tym mniej wśród nich aktywnych użytkowników23.
22

Więcej na ten temat w rozdziale Kim jest snapchater i facebookowicz nad Wisłą?

23

Fundacja Orange, Badanie Kompetencje Cyfrowe Młodzieży, Warszawa 11.12.2013 [data dostępu:
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H2. Media społecznościowe, w szczególności Facebook, powodują pogłębienie postaw konformistycznych24.
H3. Zaufanie do Facebooka spada, użytkownicy nie czują się tam bezpiecznie, a
więc są mniej skłonni do dzielenia się prywatnymi postami i zdjęciami25.
H4. Facebook stał się nieodłączną częścią dziennego rytmu internautów26.
H5. Głównym powodem korzystania z Facebooka jest zdobywanie informacji i
utrzymywanie kontaktów z bliskimi osobami27.
H6. Popularność Facebooka wynika z mnogości oferowanych przez niego funkcji28.
H7. Z powodu coraz większej liczby materiałów informacyjnych udostępnianych
przez profile gazet i stacji telewizyjnych użytkownicy zaczęli traktować Facebooka jako
najszybsze i najpewniejsze źródło danych29.
Dla Snapchata:
H8. Użytkownicy Snapchata mają wysoką świadomość zagrożeń prywatności w internecie. Zdają sobie sprawę, że odbiorca może zapisać ich wiadomość, więc rozważniej
dobierają publikowane treści30.
H9. Fakt, że trzeba znać nazwę użytkownika, by znaleźć go na platformie, może zachęcić do
korzystania ze Snapchata najmłodsze pokolenie użytkowników chcących uniknąć kontroli rodziców31.

8.01.2018].
24

T. Krause, H. Grassegger, Facebook Secret Rule of Deletion, Sueddeutsche Zeitung, http://international.sued-

deutsche.de/post/154543271930/facebooks-secret-rule-of-deletion, 16.12.2016 [data dostępu: 8.01.2018].
25

A. Purbasari, Stalkscan and Data Selfie remind you how creepy Facebook is, Mashable, http://mashable.

com/2017/02/17/facebook-data-tracking-tools/?utm_cid=hp-h-1#XqXDOtFZSkq6, 17.02.2017 [data dostępu:
8.01.2018].
26

Tamże.

27

Badanie Kompetencje Cyfrowe Młodzieży.

28

Tamże.

29

J. Gottfried, E. Shearer, Appendix A: 2013 and 2016 trends, Pew Research Center, 26.05.2016 [data dostępu

8.01.2018].
30

F. Roesner, B.T. Gill, T. Kohno, Sex, Lies, or Kittens? Investigating the Use of Snapchat’s Self-Destructing Messages,

https://homes.cs.washington.edu/~yoshi/papers/snapchat-FC2014.pdf [data dostępu: 8.01.2018].
31

A. Wallenstein, S. Ault, Snapchat Convey Survey: How Much Millennials Actually Use Live Stories, Discover and

More, Variety, 24.03.2016 [data dostępu: 8.01.2018]; A. Meola, Snapchat users are more engaged than any other
social media app, http://www.businessinsider.com/snapchat-users-are-more-engaged-than-any-other-socialmedia-app-2016-6?IR=T, 24.01.2016 [data dostępu: 8.01.2018].
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Weryfikacja powyższych hipotez badawczych została oparta na zakładanej i empirycznie weryfikowanej relacji między dwoma rodzajami zmiennych: zmiennych zależnych i niezależnych. Wskazane powyżej hipotezy badawcze zostały – w toku przygotowywania eksperymentów – zoperacjonalizowane poprzez wyróżnienie określonych
zmiennych zależnych, którymi stały się w znacznej mierze zadania (sposób i charakter ich wykonania), jakie respondenci mieli wykonać podczas użytkowania Facebooka
i Snapchata. I tak w przypadku ankiety, podstawową zmienną zależną były pytania o
własne zachowania respondentów podczas korzystania z mediów społecznościowych.
W badaniu okulograficznym zmienną zależną był sposób korzystania badanych z fanpage’a na Facebooku – analizowano między innymi czas zatrzymania się na danym
poście lub zdjęciu czy skłonność do reagowania i komentowania wybranych treści. W
przypadku zogniskowanych wywiadów grupowych, podobnie jak w przypadku ankiety,
zmienną zależną były pytania o zachowania respondentów, którzy dyskutowali w gronie
rówieśników o tym, w jaki sposób korzystają z mediów społecznościowych. Podstawową
zmienną niezależną, wyjaśniającą zmiany w przypadku zmiennych zależnych, była przynależność badanego do danej grupy wiekowej, danej generacji. Zgodnie z założonymi
hipotezami, najbardziej aktywną grupą na Facebooku miała być grupa studencka (18-24
lat), natomiast na Snapchacie grupa gimnazjalno-licealna (15-17 lat). Grupa dorosłych,
według założeń, jest najmniej aktywna na obu platformach, jest też najbardziej świadoma istniejących w internecie zagrożeń prywatności i możliwości kreowania swojej
osoby w świecie wirtualnym. Okresy nastoletni i wczesnej młodości przypadały w tej
grupie na erę bez mediów społecznościowych, a także szeroko dostępnego internetu.
Grupa studencka jest bardzo aktywna na Facebooku i z niego głównie czerpie wiedzę
na temat świata, tym samym jest bardziej niż grupa dorosłych narażona na fałszywe
informacje i manipulacje. Media społecznościowe są istotnym elementem ich codzienności, ale dopiero od niedawna; jako nastolatki nie używali ich tak często jak obecnie,
pamiętają więc czasy, gdy internet stawał się obecny w każdym domu, a media społecznościowe dopiero powoli zaczynały się pojawiać. Najmłodsza grupa to, według założeń,
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pokolenie, które wychowywało się już z internetem i mediami społecznościowymi. Jest
to grupa przyzwyczajona do nieustannej obecności w świecie wirtualnym i poruszająca
się w nim niezwykle biegle. Gimnazjaliści i licealiści są bardziej aktywni na Snapchacie
niż Facebooku, ze względu na nowoczesny interfejs pierwszej z tych aplikacji i nieobecność na tej platformie ich rodziców czy też innych dorosłych, którzy mogliby ich chcieć
kontrolować nadzorować.

Zastosowane metody badawcze
Kwestionariusz
Jedną z zastosowanych metod badawczych był kwestionariusz, stworzony za
pomocą formularza Google32. Celem tej metody badawczej było zweryfikowanie,
co respondenci uważają na temat własnej aktywności na Facebooku i Snapchacie.
Korzystając z podanego linku, badani na własnych smartfonach uzupełniali ankietę, na
którą składała się metryczka z pytaniem o wiek i płeć badanego, blok dziewiętnastu
pytań dotyczących Facebooka i zestaw szesnastu pytań dotyczących Snapchata. Czas
na wypełnienie ankiety był nieograniczony. Pierwsze pytania w obu blokach miały za
zadanie zweryfikować, czy badany ma konta w obu mediach społecznościowych – w
przypadku odpowiedzi przeczącej, cały blok pytań był pomijany, a respondenci pytani
byli o powody braku konta na Facebooku lub Snapchacie. W części ankiety poświęconej użytkowaniu Facebooka pytano o rodzaje aktywności respondenta na tym portalu,
m.in. reagowanie, komentowanie, udostępnianie postów, a w przypadku Snapchata – o
korzystanie z funkcji „My Story”, filtrów, robienie screenów czy rodzaj udostępnianych
treści. Użytkowników obu platform pytano także, jakie funkcjonalności są dla nich najważniejsze, a także o wpływie innych (znajomych, rodziny) na sposób, w jaki korzystają
z Facebooka i Snapchata. Pytania dotyczyły także kwestii prywatności, zatem między
innymi wylogowania się z aplikacji po użyciu czy udostępniania treści tylko niektórym
znajomym. Pełny spis pytań zadanych w kwestionariuszu znajduje się w aneksie.
W piątym rozdziale dokładnie omówiono wyniki kwestionariusza, natomiast ich
32

Wszystkie definicje pojęć z obrębu kultury internetowej i pojęć specjalistycznych użytych w publikacji znajdu-

ją się w rozdziale Słowniczek.
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porównanie z rezultatami uzyskanymi dzięki pozostałym metodom badawczym zawarto w podsumowaniu.

Procedura badania okulograficznego
Badanie okulograficzne miało na celu sprawdzenie zachowań badanych na
Facebooku i Snapchacie w praktyce. Zostało przeprowadzone za pomocą okulografu
Tobii X2 60 Hz w Laboratorium Badań Medioznawczych UW na ośmioosobowej grupie
pilotażowej (urodzeni w latach 1995-1996) i grupie sześćdziesięciu jeden badanych, podzielonych na trzy grupy pod względem wieku:
•

grupa gimnazjalno-licealna (29 badanych urodzonych w latach 2000-2001);

•

grupa studencka (22 badanych urodzonych w latach 1995-1998);

•

grupa dorosła (10 badanych urodzonych w latach 1969-1992).
Dokładniejszy opis powyższych grup badanych i powody dokonania rzeczonego

podziału na grupy według opisanych kryteriów wiekowych znajdują się w podrozdziale
Hipotezy i zmienne.

Il. 1. Respondentka podczas badania okulograficznego.

Przed rozpoczęciem badań, zespół badawczy stworzył specjalnie przygotowany
fanpage na Facebooku o dowolnej, przypadkowej nazwie „Warszawski Vinci”, na którym
umieszczone zostały treści najczęściej pojawiające się na tej platformie: memy33, pasty,
33

Wszystkie definicje pojęć z obrębu kultury internetowej i pojęć specjalistycznych użytych w publikacji znajdu-
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artykuły udostępnione ze stron gazet i telewizji, krótkie filmy, żarty i wydarzenia. W
przypiętym poście umieszczono polecenie skierowane do badanych („Zapoznaj się z
postami poniżej i daj nam znać co o nich sądzisz, tak jak zazwyczaj reagujesz na posty
na Facebooku. Na wykonanie zadania masz ograniczony czas”). Badani na przejrzenie i
zareagowanie na posty umieszczone na fanpage’u mieli trzy minuty. Przed rozpoczęciem nagrania musieli logować się na własne konta. Po tym czasie badani przechodzili
do zadania na Snapchacie. W ciągu dwóch minut musieli nagrać film, w którym mieli
opowiedzieć, jak się czują, oraz co myślą o badaniu, w którym uczestniczą. Następnie
musieli dodać nagranie do „My Story”. W tej części wszyscy respondenci logowali się na
konto stworzone przez zespół badawczy. W obu częściach badania okulograficznego
brali udział jedynie ci uczestnicy, którzy na co dzień korzystają z omawianych platform. W związku z tym, w badaniu Snapchata nie wziął udziału nikt z najstarszej grupy
uczestników. Wspomniani badani zgodnie oświadczyli, iż nie korzystają ze Snapchata.
Przed rozpoczęciem eksperymentu, uczestnicy, dla zachowania anonimowości,
wybierali pseudonim z listy przygotowanej przez badaczy (postaci z bajek i filmów
oraz piosenkarze). Badani wchodzili pojedynczo do specjalnie przygotowanego pokoju. Znajdowało się w nim zawsze dwoje badaczy. Jeden z nich obsługiwał oprogramowanie okulografu, drugi wprowadzał badanego, wskazywał mu miejsce i wydawał
polecenia. Przed rozpoczęciem badania, uczestnik był wprowadzany do mniejszego,
dźwiękoszczelnego i równomiernie oświetlonego pomieszczenia (tzw. kabiny okulograficznej), w którym znajdował się komputer, krzesło i tablet ustawiony na specjalnej podpórce dołączonej do okulografu Tobii X2 60 Hz. Przed przejściem do właściwej części
badania, jeden z badaczy zakrywał kamerę, w trakcie czego badany musiał zalogować się
na swoje konto na Facebooku (jeżeli je miał) i prosił respondenta, by wygodnie usiadł na
krześle i, na ile to możliwe, nie ruszał się w trakcie badania. Następnie przeprowadzano
kalibrację okulografu, to jest dokładne ustalenie pozycji oczu badanego przez eye tracker. Po udanej kalibracji (efektywność kalibracji musiała być powyżej 50%), badanemu
wydawano polecenia dotyczące jego zadań w trakcie badania. W przypadku badanych,
którzy mieli konta zarówno na Facebooku, jak i na Snapchacie po trzech minutach od
ją się w rozdziale Słowniczek.
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zalogowania na pierwszej z tych platform osoba była instruowana, by wylogować się i
zalogować na snapchatowym koncie stworzonym przez zespół badawczy. Na nagranie
wspomnianego wcześniej filmu respondenci mieli dwie minuty. Po upływie tego czasu,
badani musieli wylogować się z platformy i opuścić pokój. Na koniec badacz obsługujący
komputer zapisywał nagranie wraz z pseudonimem wybranym przez badanego.

Il. 2. Członek zespołu badawczego (po lewej) i respondentka (po prawej) podczas badania okulograficznego.

Po zakończeniu eksperymentów, zespół badawczy przeprowadził dwie analizy:
jakościową i ilościową. Analiza jakościowa polegała na dokładnym obejrzeniu wszystkich nagrań i wypełnieniu przez zespół badawczy przygotowanej wcześniej ankiety (jej
treść znajduje się w Aneksie 3.: Formularz do analizy jakościowej nagranych materiałów).
Badacze mieli za zadanie opisać zachowania respondentów i znaleźć ewentualne podobieństwa i różnice wewnątrz grup wiekowych. Pytania w ankiecie zawierały więc takie
zagadnienia, jak: sposób reagowania na posty, komentowanie zamieszczonych treści,
otwieranie udostępnionych artykułów czy też sam fakt przescrollowania fanpage’a na
Facebooku do końca, a także używania filtrów na Snapchacie.
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Il. 3. Ścieżka wzroku (gaze plot) respondenta podczas badania okulograficznego.

Wyniki badania okulograficznego zostały poddane testowi statystycznemu ANOVA
(jednoczynnikowa analiza wariancji). Zestawienia i dane, które osiągnęły istotny wynik – p<0,05 dla alpha=0,05 – zostały omówione szczegółowo poniżej. Celem analizy
statystycznej było sprawdzenie, czy ewentualne różnice między określonymi grupami
wiekowymi, reprezentującymi wybrane generacji, w sposobie korzystania z badanych
aplikacji, w ramach badania okulograficznego, są nieprzypadkowe. W analizie ilościowej
zostały uwzględnione wyniki wszystkich tych respondentów, których próbkowanie wynosiło nie mniej niż 50%, a więc jakość pomiaru była względnie dobra. Należy pamiętać,
iż im wyższe próbkowanie, tym dokładniejszy zapis ścieżki patrzenia respondenta w
trakcie badania. W celu przeprowadzenia analizy ilościowej zespół badawczy naniósł
na wszystkie zakwalifikowane nagrania tzw. obszary zainteresowania (AOI), które stanowią niezbędny element w badaniach okulograficznych. Mianowicie, na każdej klatce
nagrania zaznaczono obszar, który był ważny dla badania, niósł z sobą istotne informacje, określał sposób używania przez badanych aplikacji społecznościowych. Posty na
Facebooku były dzielone na tzw. belkę (nazwa fanpage’a nad postem), podpis dodany
do postu, obszar interakcji i komentarzy do postu i właściwej treści postu. W przypadku postów zawierających udostępnione artykuły, zaznaczono oddzielnie poszczególne zdjęcia i sam tytuł artykułu. Na Snapchacie zostały wyróżnione wszystkie klawisze
funkcyjne.
Wyniki z badania okulograficznego i screeny z obszarami zainteresowania znajdują
się w rozdziale Facebook i Snapchat w badaniu okulograficznym.
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Zogniskowane wywiady grupowe FGI
Kolejną zastosowaną metodą badawczą były zogniskowane wywiady grupowe (fokus, Focus Group Interview – FIG). Przebieg badania był rejestrowany kamerą wideo, o
czym respondenci zostali poinformowani na początku badania. Wywiad prowadziły dwie
osoby, na zmianę zadające pytania na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza. Badani w swoich grupach wiekowych odpowiadali na trzy rodzaje pytań. Pierwszy
z nich dotyczył sposobu, w jaki używają Facebooka i Snapchata; najczęściej i najrzadziej
używanych funkcjonalności, powodów, dla których korzystają z danej platformy, sposobu dobierania tzw. wirtualnych znajomych. Drugi rodzaj pytań skupiał się na postawach badanych; miały one zweryfikować, czy przejawiają oni postawy konformistyczne
w swojej internetowej aktywności. Trzeci rodzaj pytań dotyczył kwestii prywatności w
sieci – wylogowywania się z aplikacji, ograniczania widoczności postów czy prywatności w internecie w ogóle, a także powodów założenia lub braku kont na wspomnianych
platformach. Większość pytań pokrywała się z zagadnieniami, o które pytano wcześniej
w formularzu, co pozwalało ustalić, czy w grupie respondenci odpowiadali inaczej niż
samodzielnie, udzielając odpowiedzi za pośrednictwem smartfona. Jak podaje Rosaline
Barbour, badania fokusowe nie stanowią instrumentu badania postaw i zachowań; nie
zapewniają także danych odpowiednich do statystycznych uogólnień34. Grupa osób biorących udział w jednym badaniu traktowana jest jako jednostka badawcza, możliwe jest
więc jedynie porównywanie jej z podobną grupą (np. ze względu na pokolenie medialne),
ale nie pojedynczych uczestników z różnych grup. Badani wchodzili z sobą w interakcje,
dyskutowali na tematy sensu mediów społecznościowych, ich poszczególnych funkcji
czy kwestii bezpieczeństwa danych. Wywiad grupowy był ostatnim etapem badania.
Wyniki z tej części zostały zebrane i przeanalizowane w szóstym rozdziale tej publikacji.

34

R. Barbour, Doing Focus Groups, London 2007, s. 15-27.
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B. Kaczmarzyk, K. Karnowski

Facebook i Snapchat – stan na koniec 2017 roku
Facebook od 2008 roku notuje przyrost liczby aktywnych użytkowników miesięcznie – na koniec 2017 roku platforma osiągnęła ponad 2 mld użytkowników35. W ostatnim
kwartale wspomnianego wyżej roku zanotowano wzrost do analogicznego okresu roku
poprzedniego z 1,9 mld do 2,13 mld. Z raportu Facebooka z 2017 roku wynika, że dziennie z portalu korzystało średnio 1,4 mld użytkowników, co stanowiło przyrost o 14%
w porównaniu z poprzednimi latami36. Ostatnie analizy pokazują jednak, że tendencja
ta ma odwrócić się, szczególnie w stosunku do ludzi młodych. W 2018 roku spośród
użytkowników w wieku 12-17 lat w USA tylko co drugi miałby skorzystać z Facebooka
przynajmniej raz w miesiącu37. Jeśli tę tendencję zaobserwujemy nie tylko w Stanach
Zjednoczonych, ale na całym świecie, to będzie można przyjąć, że nastąpi powolny spadek liczby aktywnych użytkowników i wzrost liczby kont nieaktywnych. Warto zauważyć, iż coraz mniej nowych kont zakładają na Facebooku najmłodsze osoby38. W kategorii wieku użytkowników poniżej 11 roku życia zaobserwujemy w nadchodzącym roku
największy regres. W porównaniu z 2017 rokiem aktywność ta spadnie o 9,3%. Spadek
ten widoczny będzie także wśród starszych nastolatków i osób w wieku studenckim –
wyniesie odpowiednio 5,4 i 5,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według najnowsze-

35

Statista, Number of monthly Facebook users worldwide as of 4th quarter 2017 (in millions), https://www.statista.

com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/, 16.02.2016 [data dostępu:
8.01.2018].
36

Facebook, Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2017 Results, https://investor.fb.com/investor-news/

press-release-details/2018/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2017-Results/default.aspx,
31.01.2018 [data dostępu: 16.02.2018].
37

eMarketer, Facebook Losing Younger Users, https://www.emarketer.com/content/facebook-losing-younger-us-

ers-at-even-faster-pace, 12.02.2018 [data dostępu: 16.02.2018].
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go raportu firmy eMarketer, spadek liczby użytkowników Facebooka dotyczyć będzie
nie tylko liczby aktywnych użytkowników w skali miesięcznej, ale także ogólnej liczby
użytkowników39. Wśród osób poniżej 24 roku życia ma to być nawet 2 mln użytkowników. Jeśli prognozy się sprawdzą, to wśród największych firm na rynku social mediów
Facebook będzie jedyny, który straci. Szacuje się bowiem, że Instagram (należący do
Facebooka, ale rozpatrywany w publikacji osobno) zanotuje wzrost o 1,6 mln, a Snapchat
(obecnie największy konkurent Facebooka wśród młodych) może liczyć na 1,9-milionowy wzrost liczby użytkowników w tej kategorii wiekowej.

Wykres 1. Liczba aktywnych użytkowników Facebooka na świecie w ciągu miesiąca (w milionach, stan na koniec
czwartego kwartału 2017 roku). Źródło: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ [data dostępu: 27.04.2018].

Facebook jest medium społecznościowym, które można uznać za bardziej preferowane przez mężczyzn niż kobiety. Z analizy danych użytkowników wynika, że prawie
we wszystkich, a na pewno w najliczniejszych grupach wiekowych użytkowników, mężczyzn jest więcej niż kobiet. Mniej użytkowników płci męskiej odnotowano jedynie w
grupie wiekowej 55-64 lat, która stanowi grupę marginalną – to zaledwie 5% populacji
korzystających z tego medium40.
39

Tamże.

40

Statista, Distribution of Facebook users worldwide as of January 2018, by age and gender, https://www.statista.

com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/ [data dostępu: 16.02.2018].
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Wykres 2. Podział użytkowników Facebooka ze względu na wiek i płeć (stan na styczeń 2018 roku). Źródło: https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/ [data dostępu: 21.04.2018].

Dla użytkowników Facebooka coraz większą znaczenie ma także jego dodatkowa
funkcja, czyli Messenger, służący do wysyłania wiadomości między użytkownikami41.
Łączna liczba użytkowników korzystająca z tego komunikatora wyniosła w styczniu
2018 roku 1,3 mld42. To właśnie ta funkcja (określona w raporcie Statista jako „wysyłanie
prywatnych wiadomości do znajomych i rodziny”) była w 2017 roku najczęściej używana
w USA wynosiła 66,3%. Nieco mniej, bo 55% użytkowników przyznało, że wykorzystywało Facebooka do publikowania prywatnych zdjęć. Jako trzecią, najchętniej i najczęściej wykorzystywaną funkcją, 52% użytkowników podało pozyskiwanie informacji
ze świata. Piątą na liście najpopularniejszych aktywności znalazła się „komunikacja z
grupą”, do której przyznało się nieco ponad 40% korzystających z Facebooka43.

41

Wszystkie definicje pojęć z obrębu kultury internetowej i pojęć specjalistycznych użytych w publikacji znajdu-

ją się w rozdziale Słowniczek.
42

Statista, Most popular global mobile messenger apps as of January 2018, based on number of monthly active users

(in millions), https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/ [data
dostępu: 16.02.2018].
43

Statista, Most popular Facebook activities in the United States as of October 2017, https://www.statista.com/sta-

tistics/275788/share-of-facebook-user-activities/ [data dostępu: 16.02.2018 ].

26

Charakterystyka platform

Wykres 3. Najpopularniejsze funkcje Facebooka w Stanach Zjednoczonych (stan na październik 2017 roku).
Źródło: https://www.statista.com/statistics/275788/share-of-facebook-user-activities/ [data dostępu:
27.04.2017].

Snapchat w porównaniu z Facebookiem zyskuje nowych użytkowników. Pod koniec ostatniego kwartału 2017 roku zanotował 187 mln aktywnych użytkowników dziennie. Od końca 2016 roku wzrosła ona z 158 mln użytkowników dziennie44. Wzrasta też
częstotliwość działań podejmowanych przez aktywnych użytkowników. Statystyki mówią o 3,5 mld wysyłanych każdego dnia snapów (dane na koniec 2017 r.)45. Dla porównania, w podobnym okresie 2016 roku liczba ta była o 1 mld mniejsza46. W związku z tym,
prowadzi, w 2018 roku Snapchat może zyskać 1,9 mln nowych użytkowników w wieku
do 24 lat47. Wielu z nich to osoby przestające korzystać z konkurencyjnego Facebooka.

44

Statista, Number of daily active Snapchat users from 1st quarter 2014 to 4th quarter 2017 (in millions), https://

www.statista.com/statistics/545967/snapchat-app-dau/ [data dostępu: 16.02.2018].
45

Statista, Number of photo messages created by Snapchat users every day from 3rd quarter 2016 to 3rd quarter

2017 (in billions), https://www.statista.com/statistics/257128/number-of-photo-messages-sent-by-snapchatusers-every-day/ [data dostępu: 16.02. 2018].
46

Snap Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2017 Results, Snap Inc., https://investor.snap.com/news-releas-

es/2018/02-06-2018-211639653, 6.02.2018 [data dostępu: 16.02.2018].
47
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Wykres 4. Liczba aktywnych dziennie użytkowników Snapchata w milionach (od pierwszego kwartału 2014
roku do czwartego kwartału 2017 roku). Źródło: https://www.statista.com/statistics/545967/snapchat-appdau/ [data dostępu: 27.04.2018].

Aktualizacje aplikacji z początku 2018 roku mogą też sprawić, że Snapchatem zainteresują się nie tylko osoby z młodszych grup wiekowych (37% to ludzie w wieku 18-24
lat, a 23% to użytkownicy poniżej 17 roku życia). Jest to medium społecznościowe, które zdecydowanie największą popularnością cieszy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie
znajduje się znaczna większość jego użytkowników (80 mln z nich zamieszkuje Stany
Zjednoczone, 60 mln państwa Europy). Pozostali użytkownicy żyją w innych miejscach
globu.
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Wykres 5. Liczba dziennych użytkowników Snapchata w milionach z uwzględnieniem regionu ( od pierwszego
kwartału 2014 roku do czwartego kwartału 2017 roku). Źródło: https://www.statista.com/statistics/552671/
snapchat-app-dau-region/ [data dostępu: 27.04.2018].

Ważniejsza wydaje się jednak być rola, jaką w USA pełni Snapchat w porównaniu
z konkurencyjnymi platformami. Wśród osób, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z mediów społecznościowych za pośrednictwem urządzenia mobilnego, użytkownicy Snapchata w grupie osób mających 12-17 lat stanowili aż 83,4%48. Podobnie
jest z osobami w wieku 18-24 lat, gdzie odsetek ten wyniósł 78,6. Porównując wszystkie
grupy wiekowe łącznie, 36,8% korzystających z mediów społecznościowych za pośrednictwem urządzeń przenośnych to użytkownicy Snapchata. Snapchat to także medium,
z którego kobiety korzystają aktywniej niż z Facebooka; 77% użytkowniczek w wieku
studenckim regularnie publikuje tam swoje zdjęcia, podczas gdy w grupie płci przeciwnej w tym samym wieku czyni to jedynie 50%49.

48

eMarketer, US Snapchat User Penetration, by Age, 2017 (% of social network users in each group), http://

www.emarketer.com/Chart/US-Snapchat-User-Penetration-by-Age-2017-of-social-network-users-eachgroup/207836 [data dostępu: 27.04.2018].
49

S. Aslam, Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts, https://www.omnicoreagency.com/snap-

chat-statistics/, 13.02.2018 [data dostępu: 1.06.2018].
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Wykres 6. Dzienna liczba zdjęć wysyłanych przez użytkowników Snapchata w miliardach (od trzeciego kwartału 2016 roku do trzeciego kwartału 2017 roku). Źródło: https://www.statista.com/statistics/257128/number
-of-photo-messages-sent-by-snapchat-users-every-day/ [data dostępu: 27.04.2018].

Dane dotyczące użytkowników Snapchata i Facebooka w Polsce pokazują takie
same tendencje jak statystyki globalne. Aż 84% wszystkich polskich internautów korzystało na koniec 2016 roku z Facebooka przynajmniej raz w tygodniu. O wiele mniej
było w analogicznym okresie użytkowników Snapchata – z tego medium korzystało zaledwie 14% internautów w kraju50. Historyczne dane pokazują, że zarówno w przypadku Facebooka, jak i Snapchata polski rynek zdaje się odzwierciedlać tendencje rynku
globalnego. Jednak ze względu na dużo mniejszą skalę zmiany, te trudniej dostrzec.
Kolejnym problemem tego typu porównań jest fakt, że w stosunku do skali światowej
rynek mediów społecznościowych w Polsce jest niewielki51. Zauważyć należy jednak różnicę w sposobie, w jaki polscy użytkownicy Facebooka korzystają z aplikacji Messenger.
Otóż na początku 2017 roku liczba jej użytkowników przekroczyła liczbę użytkowników
korzystających z mobilnej aplikacji Facebooka52. To pokazuje, że być może dla polskiego
50

Redakcja Wirtualne Media, 90%. polskich internautów korzysta z social media. Liderem Facebook, w górę YouTube,

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/90-proc-polskich-internautow-korzysta-z-social-media-liderem-facebook-w-gore-youtube, 13.03.2017 [data dostępu: 16.02.2018].
51

Redakcja Business Insider Polska, Facebook nie ma sobie równych w Polsce. Tak wypadamy na tle reszty świata,

https://businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce-i-na-swiecie/m9gksls, 18.09.2017 [data dostępu: 16.02.2018].
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„facebookowicza” istotniejsze są kontakty z innymi i wykorzystanie platformy do komunikowania się niż same treści publikowane w mediach społecznościowych.

Podstawowe wyzwania związane z badaniem mediów społecznościowych
Jednym z największych problemów, z jakimi zespół zetknął się podczas badania,
był fakt, że rynek polskich mediów społecznościowych, pod względem liczby użytkowników, stanowi jedynie bardzo niewielką część rynku globalnego. W związku z tym,
prowadzi się niewiele bieżących badań, które dotyczyłyby tak małego regionu, a które
pozwoliłyby zebrać dane dotyczące sposobów korzystania Polaków z mediów społecznościowych.
Kolejnym problemem, jaki napotkał zespół podczas przeprowadzania badań, były
dynamiczne zmiany zachodzące nieustannie na obu platformach. Zarówno Facebook,
jak i Snapchat regularnie zmieniają swoje interfejsy, co powoduje modyfikacje w sposobach korzystania z tychże mediów. Długofalowym efektem tych zmian mogą być także zmiany dotyczące demografii i aktywności użytkowników, co na etapie planowania
badania, jak i jego realizacji, było trudne do przewidzenia. Jedną z takich zmian było na
przykład wprowadzenie w Messengerze funkcji „Your Story” (październik 2016), która
do złudzenia przypomina „My Story”, znane użytkownikom Snapchata.
Następnym utrudnieniem okazał się problem z dezaktualizującymi się danymi dotyczącymi użytkowników, jak i fakt, że zarówno Facebook, jak i Snapchat nie udostępniają danych demograficznych na bieżąco.
Ostatnim wreszcie kłopotem okazała się różnorodność możliwości korzystania z
platform społecznościowych. Każdy z użytkowników może dowolnie konsumować publikowane tam treści, wykorzystując mnogość funkcji, a co za tym idzie, uniemożliwiać
porównywanie tych sposobów dzięki badaniu na przykład okulografem.

sc/47432,messenger-jest-w-polsce-popularniejszy-od-aplikacji-facebooka, 7.02.2017 [data dostępu:
16.02.2018].
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Kim jest snapchater i facebookowicz nad
Wisłą?
A. Piórkowska, A. Kowalska, M. Kolasińska

Wprowadzenie
Badanie ankietowe, na podstawie którego opracowano niniejszy rozdział, zostało
przeprowadzone na ośmioosobowej pilotażowej grupie studentów, a następnie na właściwej grupie badawczej liczącej 61 osób, która została podzielona na trzy grupy wiekowe: 29 uczniów gimnazjum i liceum, 22 studentów i 10 dorosłych. Badanie ankietowe
zostało przeprowadzone za pomocą formularza Google. Badani wypełniali ankietę na
własnych urządzeniach przed rozpoczęciem badania okulograficznego i wywiadu grupowego.
W ankiecie znalazło się 36 pytań, z czego 19 dotyczyło Facebooka, a 17 Snapchata.
Należy zaznaczyć, że nie każdy badany odpowiadał na wszystkie pytania, przykładowo
osoby niemające Snapchata nie udzielały odpowiedzi na temat korzystania z tej aplikacji. Przy wyliczaniu udziału procentowego odpowiedzi, każdorazowo jako podstawę
procentowania przyjmowano liczbę osób odpowiadających na konkretne pytanie, a nie
liczbę wszystkich badanych osób.
Tabele i wykresy przedstawiające wyniki ankiet zawiera Aneks 1, który zamyka monografię. W dalszych częściach niniejszego rozdziału zaprezentowano wnioski z przeprowadzonej analizy wyników ankiet.

Profile
Istnieje wiele możliwości dokonania podziału grup użytkowników social mediów.
Ciekawy sposób podziału użytkowników Facebooka przedstawiła w swoim artykule Iwona Czerska. Na podstawie badania przeprowadzonego za pomocą ankiety in-
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ternetowej wyodrębniła ona trzy profile użytkowników53. Pierwszym z nich jest profil
„Poinformowani asekuranci”, skupiający aż 56,31% respondentów. Ich cechami charakterystycznymi są: niechęć do podejmowania ryzyka i potrzeba bycia na bieżąco z wydarzeniami udostępnianymi na tym portalu. Kolejny profil stanowi 20,39% respondentów
– został on nazwany „Zaangażowani ryzykanci”. Ta grupa użytkowników w odróżnieniu od poprzedniej jest skłonna do podejmowania ryzyka. Ostatnią sprofilowaną grupę
użytkowników określono mianem „Wytrwałych asertywnych”, co oznacza, że nie są oni
skłonni do podejmowania ryzyka i jednocześnie mają konta na tym portalu najdłużej
wśród badanych (5-10 lat).
Ze względu na charakterystykę badania będącego przedmiotem tego raportu,
grupa badawcza podzieliła respondentów, przyjmując za główne kryterium ich wiek,
a wnioski z tego płynące zostały opisane w tej części rozdziału. Na podstawie części
ankietowej badania udało się stworzyć profile użytkowników Facebooka i Snapchata (w
grupie dorosłych badanych, zgodnie z deklaracjami, nikt nie miał konta na Snapchacie,
zatem wyodrębnienie tego profilu nie było możliwe).

Profil ucznia (gimnazjum, liceum)
Facebookowicz
Jestem uczniem. Mam konto na Facebooku – gdy je zakładałem, większość moich
znajomych już je miała. Najczęściej korzystam z Messengera, ale bardzo często lajkuję
treści udostępniane przez obserwowane przeze mnie profile, strony, fanpage. Oprócz
tego, lajkuję i reaguję na treści udostępniane przez moich znajomych. Bardzo rzadko
udostępniam posty. Często za to na nie reaguję za pomocą ikonek „wrr”, „przykro mi”,
„ha ha”, „super”, „wow”. Często też je komentuję oraz oznaczam znajomych w komentarzach54.
Motywacją do korzystania z Facebooka jest dla mnie przede wszystkim kontaktowanie się z innymi, możliwość obserwowania aktywności znajomych i śledzenia wia-
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ją się w rozdziale Słowniczek.
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domości ze świata. Rzadko śledzę informacje dotyczące rozrywki i showbiznesu, nie
szukam na tym portalu inspiracji.
Zdaję sobie sprawę z tego, że można edytować dostęp do treści zamieszczanej na
FB i korzystam z tej funkcji.
Lajkuję/komentuję/udostępniam treści przede wszystkim wtedy, gdy mnie zainteresują. Robię to też, gdy chcę przedstawić swoje zdanie i gdy owe treści zamieściła
osoba, którą lubię – treść nie ma wtedy dla mnie znaczenia. Nie robię tego przez wzgląd
na to, że ktoś z moich znajomych tak zrobił.
Opinia moich znajomych nie powstrzymuje mnie przed udostępnianiem treści. To,
jak ktoś zareaguje na mój post, nie wpływa na moje samopoczucie. W większości przypadków ufam treściom udostępnianym przez moich znajomych. Jeśli chodzi ogólnie o
treści, to ufam tym udostępnianym przez oficjalne profile/fanpage oraz jeśli są przedstawione rzetelnie. Jeśli napotkam na jakiś profil postujący nieprawdziwe informacje,
już mu nie ufam.
Częściej to inni użytkownicy Facebooka dodają mnie do znajomych i to ja muszę
te zaproszenia akceptować. Najczęściej usuwam znajomych, gdy nie utrzymuję z nimi
kontaktu w realnym życiu i kiedy są wulgarni, zachowują się w sposób niewłaściwy.
Nie blokuję komentarzy innych użytkowników.
Nie wylogowuję się z aplikacji, gdy kończę z niej korzystać.

Snapchater
Mam też konto na Snapchacie. Gdy je zakładałem, większość moich znajomych już
je miała. Najczęściej oglądam snapy, jakie otrzymałem od znajomych, ale sam również je
im wysyłam. Nie tylko w formie zdjęć, ale też w formie krótkich filmików. Praktycznie
wcale nie korzystam z funkcji discover/featured.
Największą motywacją do korzystania ze Snapchata jest dla mnie możliwość podglądania znajomych, komunikowania się z nimi oraz opcja przerabiania zdjęć filtrami
(używam filtrów, ponieważ są zabawne, i wydaje mi się, że dzięki nim wyglądam lepiej). Często korzystam z „My Story”. Nie wysyłam „gołych snapów”, tylko dodaję do nich
emotikonki, podpisy, rysunki itp.
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Robię screeny snapów znajomych, ponieważ najczęściej mi się podobają i chcę do
nich później wrócić. Czasem chcę potem z tych treści żartować lub kiedyś je wykorzystać. Rzadko zdarza się, że pokazuję ten screen osobie, do której snap nie był skierowany. Muszę się jednak przyznać, że czasem tak bywa.
Selekcjonuję snapy i wysyłam je do konkretnych osób. Dzielę się na Snapie takimi
treściami, którymi raczej nie podzieliłbym się na FB.
Wiem, że mogę wylogować się z tej aplikacji, jednak nie robię tego.

Profil studenta
Facebookowicz
Jestem studentem. Mam konto na Facebooku. Gdy je zakładałem, większość moich
znajomych już je miało (a przynajmniej kilkoro z nich). Główne funkcje, z jakich korzystam, to lajkowanie treści udostępnianych przez obserwowane profile, strony, fanpage,
lajkowanie treści udostępnionej przez znajomych oraz Messenger. Niechętnie pokazuję
fakty ze swojego życia, jednak często udostępniam posty innych, które uznam za interesujące. Często też je komentuję, jednak częściej reaguję na nie za pomocą ikonek „wrr”,
„przykro mi”, „ha ha”, „super”, „wow”. Stosunkowo rzadko oznaczam swoich znajomych
w komentarzach, jednocześnie ich nie blokuję.
Do korzystania z tego portalu motywuje mnie przede wszystkim możliwość śledzenia informacji związanych ze szkołą/studiami/pracą, komunikowania się z innymi
oraz śledzenia wiadomości ze świata. Bardzo rzadko szukam tam rozrywki.
Zdaję sobie sprawę z możliwości edytowania dostępu do udostępnianych treści i
bardzo często korzystam z tych ustawień.
Lajkuję/komentuję/udostępniam treści przede wszystkim, kiedy treść mnie zainteresuje, gdy chcę przedstawić swoje zdanie albo gdy zależy mi na zdaniu osoby, która
udostępniła post. Prawie nigdy nie robię tego tylko przez wzgląd na znajomego (by było
mu miło, że to robię) – zawsze staram się zwracać uwagę na treść.
Opinia moich znajomych nie powstrzymuje mnie przed udostępnianiem treści na
tym portalu. Tak samo ich reakcje na moje posty (lub ich brak) nie wywołują u mnie żadnych reakcji. Ufam treściom publikowanym przez moich znajomych, a także treściom
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udostępnianym przez oficjalne profile/fanpage oraz jeśli te wiadomości są przedstawione w sposób rzetelny.
Równie często zapraszam ludzi do grona znajomych, co oni zapraszają mnie.
Motywacją do usunięcia kogoś z grona znajomych jest brak kontaktu z tą osobą w realnym życiu, a także czasem jej złe zachowanie w sieci – używanie wulgaryzmów, obrażanie innych.
Nie wylogowuję się z aplikacji po zakończeniu korzystania z niej.
Snapchater
Mam też konto na Snapchacie. Gdy zakładałem konto, większość z moich znajomych już je miało. Równie często wysyłam snapy do znajomych, co oglądam te otrzymane od nich. Często wysyłam też wideosnapy.
Motywacją do korzystania z tej aplikacji jest dla mnie możliwość obserwowania aktywności znajomych, śledzenia interesujących kont i obserwowania celebrytów/influencerów. Chętnie korzystam też z „My Story”. Prawie zawsze dodaję do swoich snapów
podpisy, emotikonki czy rysunki oraz prawie zawsze używam filtrów, ponieważ uważam
je za zabawne i sądzę, że dzięki nim wyglądam lepiej.
Robię screeny snapów znajomych, ponieważ bawi mnie ich treść i chciałbym do
niej później wrócić, chcę potem żartować z tej treści. Rzadko kiedy screenuję zdjęcia, by
potem je wykorzystać, i nigdy nie robię tego po to, by pokazać je osobom, do których
nie były skierowane.
Selekcjonuję swoje snapy i wysyłam je tylko do określonych znajomych. FB traktuję
jako poważniejszą platformę, więc nie wstawiam tam takich treści, jakie zamieszczam
na snapie.
Wiem, że mogę wylogować się z aplikacji, jednak nigdy tego nie robię.

Profil dorosłego
Facebookowicz
Jestem dorosły i mam konto na Facebooku. Gdy je zakładałem, kilkoro z moich znajomych je miało. Korzystam z niego przede wszystkim, by lajkować treści udostępniane
przez oficjalne profile, strony, fanpage oraz znajomych, korzystam też z Messengera.
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Największą motywacją do korzystania z Facebooka jest dla mnie przede wszystkim
możliwość śledzenia informacji ze świata, komunikowania się z innymi i poszukiwanie interesujących wydarzeń. Zdarza mi się udostępniać informacje ze swojego życia,
jednak dzieje się to rzadko. Prawie nigdy nie reaguję na posty za pomocą ikonek „wrr”,
„przykro mi”, „ha ha”, „super”, „wow”. Bardzo często komentuję posty i oznaczam w nich
znajomych, często też te posty udostępniam. Lajkuję/komentuję/udostępniam posty
przede wszystkim wtedy, gdy mnie zainteresują lub gdy chcę przedstawić swoje zdanie.
Stosunkowo często robię to też ze względu na moich znajomych, którzy te posty udostępnili – treść nie ma wtedy dla mnie żadnego znaczenia.
Wiem, że mogę edytować ustawienia dostępu do udostępnianych przeze mnie treści i korzystam z tej możliwości.
Opinia moich znajomych nie powstrzymuje mnie przed udostępnianiem treści.
Sposób, w jaki inni użytkownicy zareagowali na moje posty, nie wpływa na moje samopoczucie.
Zazwyczaj ufam treściom udostępnianym przez moich znajomych. Jeśli chodzi
ogólnie o treści, które widzę na Facebooku, to ufam tym, które są przedstawione rzetelnie. Czasem zdarza mi się zaufać tym przedstawianym przez oficjalne konta/profile.
Częściej to ja akceptuję zaproszenia do znajomych wysłane mi przez innych użytkowników niż odwrotnie. Motywacją do usunięcia kogoś z grona znajomych jest dla
mnie przede wszystkim nieutrzymywanie kontaktów w realnym życiu. Zwracam uwagę
też na to, czy dany znajomy nie udostępnia zbyt dużej liczby treści, oraz zastanawiam
się, czy chcę, by widział on udostępniane przeze mnie treści.
Nie blokuję komentarzy innych użytkowników. Zazwyczaj też nie wylogowuję się z
aplikacji, gdy skończę z niej korzystać.
Nie mam konta na Snapchacie, ponieważ wolę interakcję w realnym życiu, nie interesują mnie treści udostępniane na Snapchacie i obawiam się o prywatność udostępnianych treści.
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Charakterystyki
Jak zauważa Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, mianem pokolenia Y określa się w Polsce
osoby urodzone w latach 1983-1997, a jego przedstawicieli nazywa się millenialsami55.
Autorka zwraca jednak uwagę na to, że ze względu na możliwe różnice poglądów, preferencji
i zachowań członków tego pokolenia, należy wyróżnić dwie podgrupy: starszych (aktywnych
zawodowo) i młodszych millenialsów (uczących się). Obie te podgrupy mają jednak takie same
cechy charakterystyczne: korzystanie ze wszelkich nowych technologii komunikacyjnych
bez ograniczeń czy intensywny tryb życia. Internet dla millenialsów jest czymś naturalnym
– z tą różnicą, że starsi przedstawiciele tego pokolenia musieli się zaadaptować do nowej
rzeczywistości kształtowanej za jego pomocą, a młodsi nie znają życia bez niego. Co za tym
idzie, pokolenie Y chętnie korzysta z funkcji oferowanych przez portale społecznościowe.
Katarzyna Makaruk w swoim artykule opisującym badanie korzystania z portali społecznościowych przez młodzież stwierdza m.in., że dla młodego pokolenia Facebook stał się
wręcz wyrocznią istnienia bądź nie, że portal ten jest nieodłącznym elementem dnia czy że
priorytetem w jego użytkowaniu jest podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi56, czego
potwierdzeniem są opisane poniżej charakterystyki grup respondentów biorących udział w
badaniu.

Uczniowie
Facebook
Wśród badanych uczniów większość ma profile na Facebooku. Jedynie w tej grupie
znalazły się osoby deklarujące, że motywacją do usunięcia kogoś z grona znajomych
może być niechęć, aby inni dowiedzieli się, że uczeń zna tę osobę. Jednak na tle pozostałych grup, kłótnia czy nieutrzymywanie kontaktu w realnym życiu wskazywane są
przez uczniów najrzadziej jako powody do usunięcia kogoś z grupy swoich znajomych.
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Natomiast uczniowie, spośród wszystkich badanych grup, najczęściej wskazują używanie wulgaryzmów i różnicę w poglądach znajomego i własnych jako motywację do zerwania znajomości.
Motywacją do korzystania z portalu, która wyróżnia uczniów spośród pozostałych
grup, jest poszukiwanie rozrywki. W przeciwieństwie do grup dorosłych i studentów, dla
uczniów możliwość śledzenia wiadomości ze świata i informacji związanych ze szkołą,
jak i poszukiwanie interesujących wydarzeń, jest mniejszą motywacją do korzystania z
Facebooka.
Uczniowie korzystający z Facebooka, w porównaniu z pozostałymi badanymi grupami, najrzadziej udostępniają treści na swoich profilach – dotyczy to zarówno postów
publikowanych przez ich znajomych, jak i tych pojawiających się na obserwowanych
przez nich profilach, stronach czy fanpage’ach. Wykorzystywanie tej opcji deklaruje 1/3
uczniów. Wśród studentów i dorosłych osoby udostępniające posty stanowią 2/3 w obu
grupach.
Najmłodsza grupa badanych również rzadziej reaguje na treści pojawiające się na
profilach ich znajomych i obserwowanych stronach. Jest to jedyna z badanych grup,
w której znalazły się osoby deklarujące, że nigdy nie lajkują, nie komentują oraz nie
udostępniają żadnych postów. W tej grupie badani najrzadziej przyznawali, że wykorzystują możliwość polubienia postów publikowanych przez ich znajomych. Uczniowie
najrzadziej reagują na pojawiające się na Facebooku posty, ponieważ dana treść została
wcześniej polubiona, skomentowana bądź udostępniona przez ich znajomych. Jest to
grupa, która spośród wszystkich badanych najrzadziej wykorzystuje opcję oznaczania
znajomych w komentarzach.
Grupa uczniów, podobnie jak grupy dorosłych i studentów, zwraca uwagę na wiarygodność treści, które pojawiają się na Facebooku. Jednak część z nich deklaruje, że
nie uważa za wiarygodne żadnych treści, które pojawiają się na tym portalu, co wyróżnia uczniów na tle pozostałych dwóch grup. Wśród uczniów najrzadziej oceniane jako
wiarygodne są treści przedstawione w sposób rzetelny. Grupa ta również najczęściej
poddaje w wątpliwość wiarygodność treści, które są publikowane przez ich znajomych.
Uczniowie to grupa, która jest najmniej zainteresowana tym, kto może zobaczyć
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treści dostępne na ich profilu; 26% badanych deklaruje, że nie zmienia ustawień widoczności swoich postów.
Uczniowie, którzy nie mieli profilu na Facebooku, podawali następujące powody
rezygnacji z tego rozwiązania: brak zainteresowania social mediami, brak zainteresowania postami umieszczanymi na Facebooku, brak chęci do dzielenia się informacjami z
własnego życia i preferencje do wykonywania interakcji z innymi w „prawdziwym życiu”.

Snapchat
Ze Snapchata korzystało 83% badanych uczniów. W przypadku studentów było to
68%, natomiast Snapchata nie miał żaden z badanych dorosłych. Jedynie w tej grupie
pojawiły się osoby, które przyznały, że kiedy zakładali profil w aplikacji, mieli go już
członkowie ich rodzin oraz osoby, które uważają w grupie znajomych za popularne.
Uczniowie wykorzystują więcej możliwości, które daje aplikacja niż studenci. Wśród badanych uczniów znalazły się osoby, które wykorzystują aplikację do wykonywania rozmów telefonicznych i zbierania trofeów, czego nie zadeklarował żaden ze studentów.
Częściej niż starsza grupa korzystają z dostępnego w aplikacji czatu i wysyłania wideo.
Najchętniej jednak uczniowie oglądają snapy dodawane przez ich znajomych.
Uczniowie w większości deklarowali, że robią screenshoty zdjęć dodawanych
przez ich znajomych. Część z uczniów przyznała, że wykonuje screenshoty, aby móc
je później wykorzystać. Kilkoro z uczniów zadeklarowało, że zapisane zdjęcia chce pokazać później osobie, do której nie były one wysłane. Odpowiedź ta nie pojawiła się
w grupie studenckiej. Wśród uczniów, którzy nie wykonują screenshotów, niektórzy z
nich uważają, że nie jest to w porządku w stosunku do osoby wysyłającej zdjęcie, czego
nie zadeklarowali studenci. Uczniowie częściej przyznawali też, że sami nie chcieliby,
żeby ich snapy były zapisywane. Są więc w tym przypadku grupą wyjątkową, u której
widać pewien paradoks – zdają sobie sprawę, że oni sami i ich rówieśnicy zapisują ich
zdjęcia i dzielą się nimi z innymi, ale równocześnie sami nie chcieliby, żeby ktoś zrobił
im to samo.
Większość uczniów wysyła snapy tylko do niektórych znajomych, jednak w przeciwieństwie do studentów korzystają oni również z możliwości wysyłania zdjęcia do
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grupy.
Uczniowie chętnie korzystają z filtrów dostępnych w aplikacji. W grupie najmłodszych badanych wszystkie osoby, które nie wykorzystują filtrów na Snapchacie, zadeklarowały, że są one zbyteczne, a część uznała je za infantylne.
Nie wszyscy uczniowie zdają sobie sprawę, że aplikacja ma opcję wylogowania się.
Jedynie 5% badanych uczniów wylogowuje się ze Snapchata po tym, jak skończy z niego
korzystać.
Uczniowie, którzy nie mają konta na Snapchacie, deklarowali, że powodami rezygnacji do korzystania przez nich z aplikacji są: brak zainteresowania social mediami
czy preferowanie wykonywania interakcji w realnym życiu. Część uczniów przyznała
również, że brakuje im czasu do korzystania ze Snapchata.

Studenci
Facebook
Wszyscy badani studenci mieli konto na Facebooku. Niewielka część grupy (5%)
zadeklarowała, że konto na Facebooku miały tylko osoby, które w ich grupie znajomych
uważane były za popularne. Jednocześnie studenci to jedyna ze wszystkich grup, w której udzielono tej odpowiedzi.
Studenci wykorzystują wiele z funkcji dostępnych na Facebooku. Na tle innych
grup wyróżnia ich to, jak często udostępniają treści, które uważają za interesujące oraz
dodają informacje ze swojego życia. Większość z nich (68%) uważa również, że treści
publikowane przez ich znajomych są wiarygodne.
Studenci byli też grupą, która najczęściej korzysta z Facebooka, aby mieć możliwość śledzenia wiadomości dotyczących rozrywki i show biznesu. Chętnie wykorzystują oni też portal do pozyskiwania informacji ze świata.
Większość studentów korzysta z możliwości reagowania na treści pojawiające się
na Facebooku. Są oni również grupą, która reaguje najczęściej. W przeciwieństwie do
pozostałych grup studenci w większości zarówno dodają nowych znajomych, jak i przyjmują od nich zaproszenia. Studenci najczęściej ze wszystkich badanych grup deklarowali, że jedynie dodają nowe osoby do grona znajomych. Jako motywację do usunięcia
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kogoś z grona swoich znajomych najczęściej wskazywali brak kontaktu z daną osobą
w realnym życiu. Innymi powodami była na przykład kłótnia w prawdziwym życiu czy
różnica poglądów. Studenci, na tle pozostałych grup, najrzadziej blokują komentarze
innych użytkowników – robi to zaledwie 5% z nich.
Studenci nie zawsze uznają treści pojawiające się na Facebooku za wiarygodne,
jednak jest to grupa, w której największym zaufaniem obdarzono treści publikowane
przez oficjalne profile mediów lub profile osób publicznych. Część studentów (32%)
uznaje za wiarygodne treści publikowane przez swoich znajomych. Najczęściej w wątpliwość poddają informacje udostępniane przez strony, które już wcześniej publikowały
fałszywe treści. Jest to grupa, która najczęściej przed podjęciem decyzji, czy dana treść
jest wiarygodna, zwraca uwagę na komentarze, reakcje czy liczbę udostępnień.
Zdecydowana większość studentów (95%) edytowała ustawienia dostępu do treści, które opublikowali na Facebooku. Jest to grupa, która najbardziej zwraca uwagę na
to, kto ma dostęp do publikowanych przez nich treści.

Snapchat
W grupie studentów aplikację Snapchat miało 68% badanych. W przeciwieństwie
do grupy uczniów studenci nie zadeklarowali korzystania ze Snapchata w celu wykonywania rozmów telefonicznych, ale po to, aby móc zbierać trofea.
W grupie tej również większość osób przyznała, że robi screenshoty zdjęć znajomych. Żaden ze studentów nie odpowiedział jednak, że wykonuje screenshoty, aby
później pokazać je osobie, do której nie zostały wysłane. Natomiast wszyscy studenci,
którzy wcześniej zadeklarowali, że nie wykonują screenshotów zdjęć znajomych, odpowiedzieli, że po prostu ich to nie interesuje, jednak żaden z nich nie przyznał, że nie jest
to w porządku w stosunku do swoich znajomych. Większość studentów (87%) wysyła
zdjęcia na Snapchacie tylko do niektórych znajomych, jednak żadna z badanych osób
nie korzysta z możliwości wysyłania snapów do grup. Studenci przyznali, że dzielą się
również na Snapchacie treściami, których nie opublikowaliby na Facebooku.
Studenci chętnie korzystają z dostępnych filtrów, jednak ci, którzy tego nie robią,
przyznali, że po prostu uważają je za zbyteczne, a 33% uznało je za infantylne. Pomimo

42

Kim jest snapchater i facebookowicz nad Wisłą?

to, że większość studentów (87%) zdaje sobie sprawę z możliwości wylogowania z aplikacji, żaden z nich tego nie robi. Studenci, którzy nie mają Snapchata, zadeklarowali, że
głównymi powodami tej rezygnacji są: brak czasu i korzystanie z innych platform.

Dorośli
Facebook
Podobnie jak w poprzednich grupach, większość ma konta na Facebooku, jednak
w tej grupie odnotowano największy procent osób niemających konta (20). Kiedy zakładali Facebooka, konta miało kilkoro lub większość z ich znajomych, jednak w tej grupie
pojawiły się osoby (13%), które zakładały profil na portalu, kiedy nie miał go jeszcze nikt
z ich przyjaciół.
Wszyscy dorośli korzystają z funkcji wysyłania wiadomości, również poprzez aplikację Messenger, lajkują treści udostępniane przez swoich znajomych i te publikowane
przez obserwowane przez nich strony, profile i fanpage. Dorośli najrzadziej udostępniają informacje ze swojego życia prywatnego. Większość z nich (38%) nie korzysta z
funkcji reakcji w przeciwieństwie do grup uczniów i studentów. Wyróżnia ich jednak to,
że zdecydowana większość dorosłych (88%) zadeklarowała, że komentuje treści udostępniane przez znajomych. Dorośli, podobnie jak studenci, również udostępniają posty. W grupie tej badani zadeklarowali, że najczęściej udostępniają treści na Facebooku,
kiedy są dla nich interesujące. W porównaniu z uczniami i studentami dorośli często
udostępniają treści, aby wyrazić swoje zdanie, oraz gdy treść zamieszczona jest przez
osobę, którą po prostu lubią. Większość dorosłych (75%) nie jest zainteresowana opinią
swoich znajomych na temat treści, jakie publikują na portalu. Ten sam odsetek dorosłych zadeklarował również, że to, w jaki sposób użytkownicy Facebooka reagowali na
treści udostępniane przez nich w przeszłości, nie wpływa na to, co udostępniają. Grupa
ta również chętnie oznacza swoich znajomych w komentarzach. Zazwyczaj nie blokują
też komentarzy swoich znajomych. Dorośli w większości (75%) są użytkownikami częściej zapraszanymi do grona znajomych niż tymi, którzy dodają innych do grupy swoich
znajomych. Jeżeli decydują się na usunięcie kogoś z grupy znajomych, najczęściej robią
to, ponieważ nie utrzymują z tą osobą kontaktu w realnym życiu. Spośród badanych
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grup dorośli najczęściej wskazywali to jako przyczynę. Jednak żaden z dorosłych nie
zadeklarował usunięcia kogoś z grona znajomych na Facebooku ze względu na różnicę
poglądów między nim a daną osobą.
Grupa dorosłych zazwyczaj (63%) uznaje za wiarygodne treści publikowane przez
ich znajomych. Jednak co czwarty dorosły (25%) zadeklarował, że treści pojawiające się
na Facebooku ogólnie uznaje za wiarygodne, co wyróżnia tę grupę na tle pozostałych
badanych. Największe zaufanie w tej grupie budzą treści, które są rzetelnie przedstawione. Żaden z dorosłych nie bierze pod uwagę liczby komentarzy, polubień czy reakcji,
aby ocenić wiarygodność informacji znalezionej na Facebooku.
Dla dorosłych motywacją do korzystania z Facebooka jest przede wszystkim możliwość śledzenia wiadomości ze świata, co wyróżnia ich na tle pozostałych grup, oraz
komunikowanie się ze znajomymi. Dorośli równie często szukają na Facebooku interesujących wydarzeń (75%) i jednocześnie wykazują w tej kwestii największe zainteresowanie wśród badanych grup. Jednak żaden z dorosłych nie wskazał jako powodu korzystania z Facebooka możliwości poszukiwania rozrywki. Najczęściej lajkują, komentują
bądź udostępniają treści, które ich zainteresują. Spośród wszystkich grup najczęściej
wskazywali też chęć wyrażenia własnego zdania poprzez aktywność i reagowanie na
post, kiedy wstawiła go osoba, którą lubią – wtedy treść nie ma znaczenia.
Dorośli w większości zdają sobie sprawę z możliwości edytowania ustawień prywatności pod ich postami i je wykorzystywali. Jest to grupa, w której najczęściej deklarowano, że po korzystaniu z aplikacji Facebooka, użytkownik się z niej wylogowuje.
Pomimo to, większość dorosłych użytkowników wciąż tego nie robi (63%).
Wszystkie osoby niemające Facebooka w grupie dorosłych zadeklarowały, że obawiają się o prywatność udostępnianych treści, nie są one dla nich interesujące i wolą
interakcje w prawdziwym życiu. Jednak żaden z dorosłych nie zadeklarował, że brak
profilu na tym portalu spowodowany jest brakiem zainteresowania social mediami, używaniem innych platform czy tym, że Facebook był dla nich zbyt angażujący.
Snapchat
W grupie dorosłych żaden z badanych nie miał konta na Snapchacie. Najczęściej było
to spowodowane brakiem zainteresowania treściami zamieszczanymi na Snapchacie
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(70%) i tym, że dorośli preferują interakcje w prawdziwym życiu (60%). Pozostałe powody to: brak zainteresowania social mediami (30%), obawianie się o prywatność udostępnianych treści (30%), używanie innych platform (20%), brak czasu (20%), poczucie bycia
bardziej niezależnym bez Snapchata (20%) i to, że nie lubią oni dzielić się z innymi swoim życiem (20%). Na podstawie odpowiedzi respondentów można dojść do wniosku, że
nie śledzą i nie wyłapują nowinek technologicznych (za jaką uznać można Snapchata)
tak jak młodsi użytkownicy i wolą sprawdzone już platformy, takie jak Facebook, który w
zupełności spełnia ich wymagania odnośnie do mediów społecznościowych.

Wnioski
Wyniki ankiety wskazują, że procent osób mających konto na Facebooku jest najwyższy wśród studentów, jednak to dorośli są bardziej aktywni w sferze udostępniania
czy komentowania postów. W wielu sferach są bardziej aktywni niż studenci. Grupa
studentów zarówno najchętniej deklarowała zaangażowanie w korzystaniu z platformy podczas wywiadu grupowego, jak i faktycznie reagowała na treści podczas badania
przeprowadzanego na urządzeniu mobilnym.
Aż 80% osób biorących udział w ankiecie deklarowała, że zwraca uwagę na ustawienia prywatności swojego konta. Jednocześnie większość z nich odpowiadała, że nie
wylogowuje się z aplikacji, a podczas badania okulograficznego chętnie logowali się na
swoje prywatne konta na nieznanym im urządzeniu.
Możliwość podglądania influencerów jest istotna dla 49% badanych osób.
Najważniejsza dla respondentów pozostaje jednak możliwość podglądania znajomych
(72%) i możliwość komunikowania się z innymi (57%). Podobne wnioski można wysnuć
na podstawie badania fokusowego. Także podczas niego respondenci wskazywali influencerów jako jeden z motywatorów, jednakże dużo ważniejsza była dla nich obecność
na platformie ich znajomych.
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Badania fokusowe – Snapchat i Facebook
M. Dąbrowski, J. Banasik

Wstęp
Zespół badawczy za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych miał zamiar
zdiagnozować sposoby korzystania respondentów z Facebooka i Snapchata, przyjmowanie przez nich postaw konformistycznych i ich wiedzę na temat ochrony prywatności
w sieci. Sesje FGI pozwoliły na odnotowanie nie tylko indywidualnych przemyśleń badanych, ale również wniosków wynikających z dyskusji między nimi. Badania fokusowe
dały również zespołowi badawczemu możliwość krytycznego porównania odpowiedzi
udzielonych przez badanych na forum z informacjami podawanymi w kwestionariuszach osobistych i z obserwacjami poczynionymi w trakcie sesji okulograficznych.
Przed rozpoczęciem właściwej fazy badań przeprowadzono pilotażowe badanie
fokusowe na grupie składającej się z ośmiorga studentów urodzonych w latach 19951996. Następnie zespół badawczy przeprowadził siedem zogniskowanych wywiadów w
grupach liczących od pięciu do jedenastu osób. Badani zostali podzieleni ze względu na
wiek:
•

dwie pięcioosobowe grupy złożone z badanych urodzonych w latach 1969-1992
(dalej nazywani grupą dorosłych);

•

dwie jedenastoosobowe grupy złożone z badanych urodzonych w latach 19951998 (dalej nazywani grupą studentów);

•

jedna grupa dziewięcioosobowa i dwie grupy dziesięcioosobowe złożone z badanych urodzonych w latach 2000-2001 (dalej nazywani grupą gimnazjalno-licealną).
Poniżej opisano pytania zadane w trakcie badań fokusowych i najczęstsze odpo-

wiedzi udzielane przez badanych. Dalej znajdują się hipotezy założone przez zespół
badawczy przed rozpoczęciem badań, zweryfikowane odpowiedziami uzyskanymi w
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trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych.

Analiza badania fokusowego
Poniższe tabele i wykresy prezentują parafrazy odpowiedzi udzielanych w poszczególnych grupach respondentów na kolejne pytania zadawane podczas badania
fokusowego.
Tabela 1. Do czego respondenci najczęściej używają Facebooka i/lub Snapchata.

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

komunikacja via
Messenger; udostępnianie zdjęć; przeglądanie memów; obserwowanie znajomych;
informacje; rzeczy
związane ze szkołą

komunikacja via
Messenger; obserwowanie wydarzeń;
informacje; medium
oficjalne; przeglądanie memów; rzeczy
związane ze studiami;
udostępnianie zdjęć;

komunikacja via
Messenger1; obserwowanie wydarzeń; obserwowanie dalszych
znajomych; informacje
(które pogłębiają dzięki
innym źródłom); zainteresowania

Odpowiedzi
Snapchat

komunikacja; obserwowanie znajomych;
sexting; rozrywka;
śledzenie celebrytów;

komunikacja; ,,śmieszkowanie’’; filtry; śledzenie celebrytów;

-

Źródło: opracowanie własne.

Jak dowodzą odpowiedzi respondentów, wszystkie grupy korzystają z Facebooka
w celu komunikacji i zdobywania informacji, jednak tylko grupa dorosłych deklaruje, że
pogłębia je dzięki innym źródłom. Grupa gimnazjalno-licealna i grupa studencka mają
też Snapchata i korzystają z niego głównie w celach rozrywkowych – do nieformalnej
komunikacji ze znajomymi.
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Tabela 2. Powody, dla których respondenci założyli konto na Facebooku i/lub Snapchacie.

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści

podążanie za znajomymi; gry; obserwowanie
innych; ciekawość

podążanie za znajomymi; ciekawość;
rozrywka

Studenci

Dorośli

znajomi przenieśli się
z innych portali społecznościowych; ciekawość; strach przed
wykluczeniem; gry

polecenie portalu
przez bliską osobę;
obecność znajomych
na portalu; ciekawość;
strach przed wykluczeniem; tania forma
komunikacji; chęć
śledzenia innych; prowadzona działalność
(jednostkowy przypadek)

rozrywka; podążanie
za znajomymi

–

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi respondentów dowodzą, że we wszystkich grupach występują zdecydowane postawy konformistyczne – podążanie za znajomymi i ciekawość są dla nich
głównymi powodami zarówno przy zakładaniu Facebooka, jak i Snapchata. W grupie
gimnazjalno-licealnej istotny był również czynnik gier, który niejako łączy się z chęcią
podążania za znajomymi, którzy już wcześniej w nie grali.
Tabela 3. Powody, dla których respondenci nie mają konta na Facebooku i/lub Snapchacie.

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Odpowiedzi
Facebook

nie czują potrzeby
dzielenia się informacjami o sobie

Odpowiedzi
Snapchat

(brak pytania)

Studenci

Dorośli

–

brak czasu; brak prywatności na portalu;
przesyt informacji;
Twitter lepszy

zajmuje za dużo czasu;
dużo nudnych treści

Zajmuje za dużo czasu;
dużo nudnych treści;
krótki czas wyświetlania zdjęć

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badania pokazują, że dorośli niemający konta na Facebooku wybierają inne
portale społecznościowe, takie jak Twitter, i nie potrzebują już więcej informacji, których i tak mają przesyt. Z kolei gimnazjaliści/licealiści niemający Facebooka nie czują
potrzeby dzielenia się informacjami o sobie z innymi. Zarówno wśród dorosłych, jak i
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studentów niemających Snapchata występuje przekonanie, że jest to aplikacja nieciekawa, zajmująca za dużo czasu i pamięci w telefonie.
Tabela 4. Posiadanie konta na Facebooku/Snapchacie przez znajomych respondentów, gdy oni zakładali na tych
portalach konta.

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

większość znajomych
miała już konta

większość znajomych
miała już konta

w niektórych przypadkach byli pionierami, w
niektórych nie

Odpowiedzi
Snapchat

większość znajomych
miała już konta

większość znajomych
miała już konta

–

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie grupy w miarę zgodnie przyznają, że większość znajomych miała już
konta na tych portalach społecznościowych, gdy oni je zakładali.
Tabela 5. Opinia respondentów na temat możliwości wykluczenia ze społeczności z powodu braku konta na
Facebooku i/lub Snapchacie.

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

może utrudniać pozyskiwanie informacji, kontakt, lecz nie
powinien wykluczać
całkowicie

może wykluczać, z
powodu braku dostępu do informacji
o studiach, o znajomych

nie wyklucza (podział
między Facebook a
Messenger); osoby starsze
mogą mieć przez to ograniczony dostęp do internetowych usług

nie wyklucza; problem
z ,,niebyciem na bieżąco’’

nie wyklucza

nie wyklucza

Źródło: opracowanie własne.

Zasadniczo wszystkie grupy utrzymują, że brak konta na tych portalach społecznościowych nie wyklucza z danej społeczności. Jedynie studenci i gimnazjaliści/licealiści wskazują na problem braku dostępu do grup uczniowskich, na których pojawiają się
ważne/niezbędne informacje.
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Tabela 6. Opinia respondentów na temat decyzji o usunięciu konta na Facebooku i/lub Snapchacie.

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści
tak, bo uzależnienie,
lub rzadko się z niego
korzysta; nie, bo łatwa
komunikacja i dostęp
do informacji

tak, bo rzadko się z
niego korzysta; nie, bo
,,potrzebny do życia”

Studenci

nie, z powodu dostępu
do informacji

tak, z powodu braku
użyteczności; nie, z
powodu polubienia
formuły aplikacji

Dorośli

tak, z powodu nadmiaru zbędnych informacji; nie, z powodu
wygody komunikowania, zabijania czasu

–

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazują odpowiedzi respondentów zarówno w samych grupach, jak i między
nimi występują spore rozbieżności co do podjęcia decyzji, czy usunąć Facebooka i/
lub Snapchata. Zdecydowanie częściej jednak badani wskazują Snapchata jako aplikację
mniej potrzebną.
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Tabela 7. Odpowiedzi respondentów na pytanie, czy sugerują się liczbą polubień przed polajkowaniem jakiegoś
postu.

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

nie, bo lajkują to, co
lubią

tak; nie

tak, bo dużo lajków =
dobre, oficjalne; nie,
bo najważniejsza jest
treść; pozycjonowanie
w wyszukiwarce też
wpływa na polajkowanie

Odpowiedzi
Snapchat

–

–

–

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi wskazują na to, że dorośli i studenci w większości sugerują się liczbą
lajków, jako argument podając, że im ich więcej, tym informacja bardziej wiarygodna.
Gimnazjaliści/licealiści nie sugerują się tym. Jak utrzymują, lajkują to, co lubią.
Tabela 8. Główne źródła informacji dla respondentów.

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Facebook jako najszybsze medium,
telewizja, gazety

Facebook (profile mediów), niekiedy inne
portale, radio;

Facebook (profile
redakcji), Twitter blogi,
fora, portale, strony
internetowe redakcji,
prasa, radio, telewizja,
newslettery

–

–

–

Źródło: opracowanie własne.

Według odpowiedzi respondentów, to grupa dorosłych korzysta z najszerszego
wachlarza źródeł informacji. Facebook pojawia się prawie we wszystkich grupach, lecz
zawsze z podkreśleniem, że nie jest to najważniejsze źródło.
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Tabela 9. Ograniczanie widoczności postów na Facebooku przez respondentów.

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

zasadniczo ograniczają
(zależy to od rodzaju
udostępnianych treści); możliwość ukrycia
swojego nazwiska w
wyszukiwarce kontaktów

zdarza się ograniczać;
nie, jeśli działalność
artystyczna; zazwyczaj
tylko do grupy znajomych

zazwyczaj do grupy
znajomych, bo mało
wrzucają; blokowanie
możliwości wrzucania na tablicę postów
przez znajomych; zdarza się ograniczać

–

–

–

Odpowiedzi
Snapchat

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie grupy zasadniczo ograniczają widoczność postów do swoich znajomych.
Zwracają uwagę, że zależy to od rodzaju udostępnianych treści. Zarówno wśród grupy
dorosłych, jak i gimnazjalistów/licealistów pojawiają się osoby, które mają świadomość
dodatkowych opcji ochrony prywatności swojego konta.
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Tabela 10. Na jakie posty i w jaki sposób reagują bądź je komentują respondenci.

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści

raczej posty znajomych (jeśli ciekawe);
zdarza się też reagować na posty fanpage’y

–

Studenci

mniej więcej po równo; lekka przewaga w
reagowaniu na posty
znajomych;
zwrócenie uwagi na
niski poziom merytoryczny dyskusji w
Internecie; duża waga
emocji

–

Dorośli
podstawowa reakcja
,,Lubię to’’; w większości zarówno posty
znajomych i fanpage’y;
zazwyczaj nie komentują – jedna
osoba lubi się kłócić,
a jedna komentuje w
zamkniętych grupach;
obawa przed linczem,
zdaniem innych; brak
czasu
–

Źródło: opracowanie własne.

We wszystkich grupach proporcje między reagowaniem na posty znajomych a reagowaniem na posty fanpage’y rozkładają się mniej więcej po równo. Studenci i gimnazjaliści/licealiści raczej częściej reagują na posty znajomych, natomiast sami gimnazjaliści przeważnie reagują na fanpage’ach. Dorośli i studenci powstrzymują się od
komentowania i brania udziału w dyskusjach z uwagi na ich niski poziom merytoryczny.
Tabela 11. Czy badanym zdarza się zrobić zdjęcie tylko po to, by umieścić je na portalu społecznościowym?

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści

tak

tak, nawet codziennie

Studenci
tak, zdjęcia związane
z działalnością artystyczną lub zawodową

tak

Dorośli

nie

-

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wypowiedzi respondentów biorących udział w sesji fokusowej można wysnuć wniosek, że im młodszy użytkownik Facebooka, tym częściej robi zdjęcia z
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myślą o zamieszczeniu ich przede wszystkim w mediach społecznościowych.
Tabela 12. Czy liczba lajków, komentarzy itp. pod waszymi postami wpływa na samopoczucie badanych?

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

liczy się, kto zareagował, a nie liczba reakcji

tak, dla zdjęć związanych z działalnością
zawodową i artystyczną

tak, duża liczba wpływa pozytywnie

Odpowiedzi
Snapchat

-

-

-

Źródło: opracowanie własne.

Im starsi badani, tym częściej odpowiadają na postawione pytanie w sposób twierdzący. Dla najmłodszej grupy ważniejsze od liczby lajków jest to, kto polubił ich post. Dla
grupy studentów dodatkowo ma znaczenie, ile razy polubiono posty związane z pracą i
działalnością artystyczną. Najstarsza grupa przyznała, że duża liczba polubieni wpływa
pozytywnie na ich samopoczucie, jednak ich mała liczba nie ma dla nich większego
znaczenia.

Tabela 13. Co może być motywacją do usunięcia kogoś z grona znajomych?

Grupy badanych

Odpowiedzi
Facebook

Odpowiedzi
Snapchat

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

wrzucanie nieciekawych postów, brak
kontaktu w realnym
życiu

brak kontaktu w
realnym życiu, spamowanie, przekroczenie
granicy intymności

brak kontaktu w realnym życiu, wulgarne
zachowania na portalu
społecznościowym

–

–

–

Źródło: opracowanie własne.

Powody usunięcia kogoś z grona znajomych są podobne dla wszystkich badanych
grup. Należy jednak podkreślić fakt, że najstarsza grupa nie zwróciła uwagi na tzw. spamowanie na Facebooku. Z kolei grupy najmłodsze nie usuwają z grona znajomych osób
publikujących treści wulgarne, przekraczające granicę prywatności, intymności czy dobrego smaku.
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Tabela 14. Czy badanym zdarza się dzielić na Snapchacie treściami, którymi nie podzieliliby się na Facebooku?

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

-

-

-

tak, ze względu na
ulotność wiadomości
na Snapchacie

tak, ze względu na
ograniczone grono znajomych na
Snapchacie

-

Odpowiedzi
Snapchat

Źródło: opracowanie własne.

Wszyscy badani dzielą się na Snapchacie treściami, którymi nie podzieliliby się na
Facebooku, ale robią to z innych powodów. Dla najstarszej i studenckiej grupy najważniejsza jest mniejsza grupa odbiorców niż na Facebooku i fakt, że wśród znajomych na
Snapchacie znajdowali się niemal wyłącznie ich najbliżsi znajomi. Dla najmłodszej grupy
najważniejsza jest ulotność treści na Snapchacie, choć zdają sobie również sprawę z
możliwości ich screenowania.
Tabela 15. Jaki stosunek mają badani do znajomych robiących screenshoty ich Snapów?

Grupy badanych

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

–

–

–

nie jest to problemem

nie jest to problemem

–

Odpowiedzi
Snapchat

Źródło: opracowanie własne.

Brak wiedzy na temat screenowania snapów wśród najstarszej grupy może oznaczać, że Snapchat jest medium społecznościowym młodzieży nadążającej za nowinkami
technicznymi. Grupy studencka i najmłodsza odpowiadały na to pytanie w bardzo podobny sposób. Może to oznaczać, że w przypadku użytkowników Snapchata ważniejszy
jest stopień zaangażowania w korzystanie z medium niż wiek użytkowników.
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Tabela 16. Czy badani używają filtrów na Snapchacie?

Grupy badanych

Gimnazjaliści/licealiści

Odpowiedzi
Facebook

–

Odpowiedzi
Snapchat

tak, są humorystyczne
i ciekawe

Studenci

Dorośli

–

–

tak, jednak tylko z
filtrów poprawiających
kolory na zdjęciu lub
dodających do zdjęć i
filmów godzinę, temperaturę, itp.

–

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w przypadku screenów, najstarsza grupa jako jedyna nie korzysta z
funkcji filtrów na Snapchacie. Zarówno studenci, jak i gimnazjaliści/licealiści używają
filtrów. Studenci nie wykorzystują filtrów ze zwierzątkami. Używają za to filtrów, które służą do automatycznego „upiększania” zdjęć. Dla najmłodszych filtry mają głównie
charakter humorystyczny.
Tabela 17. Czy w najbliższym czasie badani byliby gotowi do usunięcia kont na portalach społecznościowych?

Grupy badanych

Gimnazjaliści/licealiści

Studenci

Dorośli

Odpowiedzi
Facebook

nie, jest niezbędny do
komunikacji

nie, jest niezbędny do
komunikacji

nie, jest integralną
częścią ich codziennego życia

Odpowiedzi
Snapchat

nie

tak, prawdopodobnie
od razu po skończeniu
studiów

–

Źródło: opracowanie własne.

Choć najstarsza grupa badanych nie korzysta ze Snapchata, to jednak nie byliby w stanie zrezygnować z Facebooka. Portale społecznościowe stały się więc nieodłączną częścią ich życia. Grupa studencka w większości nie wyobraża sobie życia bez
Facebooka, ale Snapchat nie jest im już niezbędny. Najmłodsza grupa jest na tyle przyzwyczajona do korzystania z mediów społecznościowych, że nie wyobraża sobie usu-
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wania kont na którymkolwiek z nich. Podsumowując, z wiekiem spada przywiązanie do
wielu portali społecznościowych, ale nawet najstarsza grupa wydaje się być uzależniona
od Facebooka.

Podsumowanie
W badaniu wzięły udział grupy podzielone według wieku na dorosłych (ur. 19691992), studentów (ur. 1995-1998) i gimnazjalistów/licealistów (ur. 2000-2001).
Podczas badań fokusowych, przeprowadzonych kolejno w wyżej wymienionych
grupach, moderatorzy zadawali ustalone wcześniej pytania, a także na bieżąco starali
się uzyskać dodatkowe informacje, zachęcić badanych do dyskusji. Dzięki dużemu zaangażowaniu respondentów, udało się uzyskać wnioski, które z jednej strony potwierdzają istniejące już w przestrzeni medialnej przekonania dotyczące badanych aplikacji
– Facebooka i Snapchata, a z drugiej rzucają zupełnie nowe światło na badania aplikacji
mobilnych, dając przy tym ogólny ogląd na stosunek różnych grup wiekowych do mediów społecznościowych.
Przyjęte przy przystępowaniu do badań hipotezy oparte na uprzednich badaniach
i raportach z nich pochodzących57, które poruszały temat Facebooka i Snapchata, w dużej mierze znalazły potwierdzenie w wynikach badań fokusowych. Za przykład można
tu podać hipotezę H17. Facebook jest najbardziej popularnym medium społecznościowym,
co może wynikać z mnogości oferowanych przez niego funkcji. Warto jednak zaznaczyć,
że nie wszystkie założenia okazały się prawdziwe – część, w kontekście odpowiedzi
badanych, można w całości odrzucić, jak chociażby hipotezę H6. Zaufanie do Facebooka
spada, użytkownicy nie czują się tam bezpiecznie, a więc są mniej skłonni do dzielenia się
prywatnymi postami i zdjęciami.
Choć zdarzają się przypadki, w których wszyscy badani zgadzali się w swoich opiniach (postawy konformistyczne u wszystkich grup – podążanie za znajomymi i ciekawość głównymi powodami zarówno przy zakładaniu Facebooka, jak i Snapchata), nie
sposób nie zauważyć, że użytkowanie Facebooka i Snapchata przez dorosłych znacząco
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Patrz: podrozdział Hipotezy i zmienne.
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różni się od użytkowania tychże aplikacji przez grupę studentów (mniejsze zaangażowanie, traktowanie aplikacji jako czegoś dodatkowego, a nie niezbędnego), a oni z kolei wykazują różnice (może mniej znaczące) względem gimnazjalistów/licealistów – ci
pierwsi skupiają się na kreowaniu siebie, pokazywaniu swojej działalności artystycznej,
podczas gdy drudzy zwyczajnie umieszczają pewne zdjęcia/informacje o sobie, bez wyraźniej przyczyny.
Monitorowanie zmian zachodzących w środowiskach osób posługujących się takimi aplikacjami mobilnymi jak Facebook i Snapchat wydaje się zasadne i potrzebne. Nie
sposób nie zauważyć, że grupy te są w ciągłym ruchu – zależą bowiem od niezwykle
płynnych czynników, jakimi bez wątpienia są: wiek użytkowników, a także możliwości
oferowane przez poszczególne aplikacje. Same aplikacje przecież też cały czas są poddawane zmianom – modyfikowane wizualnie, a oferowany przez nie repertuar usług jest
cały czas poszerzany. Wszystkie te zmiany prowadzą do zupełnie nowych wniosków w
przestrzeni badań aplikacji mobilnych. Ich znajomość i ciągła weryfikacja mogą pomóc
w skutecznym ulepszeniu tychże aplikacji, dostosowywaniu ich do potrzeb użytkowników, a tym samym poprawie ich życia, zadowolenia i samopoczucia.
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Facebook i Snapchat w badaniu
okulograficznym
A. Krasowska, P. Bednarek, M. Janek, M. Patera, T. Gackowski

Analiza ilościowa wyników badania okulograficznego
Celem badania okulograficznego było sprawdzenie, czy wiek respondentów
wpływa na sposób użytkowania Facebooka i Snapchata. Do wykonania pomiarów wykorzystano okulografu Tobii X2 60 Hz, a badanie przeprowadzono w Laboratorium
Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Badani, wykorzystując tablet
umieszczony w tzw. kabinie okulograficznej58, musieli wykonać dwa zadania – jedno na
Facebooku i jedno na Snapchacie. Zadaniem badanych było znalezienie na Facebooku
fanpage’a o nazwie „Warszawski Vinci” i obejrzenie go w taki sposób, w jaki robiliby to na
własnym urządzeniu. Z kolei na Snapchacie mieli nagrać film i zapisać go w „My Story”.
Zebrane dane okulograficzne zostały przeanalizowane pod kątem jakościowym i
ilościowym. Procedurę badania opisano w rozdziale Procedura badania okulograficznego. W tej części opracowania przedstawiono wyniki analiz.
W badaniu wzięło udział 69 osób, jednak do analizy ilościowej zakwalifikowano
25, te, które miały konto na Facebooku i/lub Snapchacie, oraz których próbkowanie
wynosiło minimum 50%, to znaczy, że jakość ich pomiaru była względnie dobra. Jakość
próbkowania wskazuje na to, jak dokładny był zapis ścieżki patrzenia respondenta –
czyli im wyższe próbkowanie, tym dokładniejszy zapis. Przebadano następujące grupy:
•

gimnazjalno-licealną (29 badanych urodzonych w latach 2000-2001, z których 20
osób miało konto na Facebooku i/lub Snapchacie, z czego wymóg próbkowania
spełniało 13 osób);
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samych warunkach – chodziło o znormalizowanie uzyskanych pomiarów i wykluczenie dystraktorów.
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•

studencką (22 badanych urodzonych w latach 1995-1998, z których Wszyscy mieli
konto na Facebooku i/lub Snapchacie, z czego wymóg próbkowania spełniało 6
osób; wyników grupy pliotażowej nie uwzględniono w analizie);

•

dorosłą (10 badanych urodzonych w latach 1969-1992, z których 7 miało konto na
Facebooku i/lub Snapchacie, z czego wymóg próbkowania spełniało 6 osób).

Na podstawie hipotez uznano, że zmienną zależną (wyjaśnianą) jest sposób nawigowania po aplikacji, z kolei fakt przynależenia do określonej generacji (grupy wiekowej)
jest zmienną niezależną (wyjaśniającą). Innymi słowy, założono, że spostrzeganie określonych elementów, ścieżka patrzenia w czasie użytkowania danej aplikacji, wreszcie
sam sposób wykonywania postawionych przed respondentem zadań są warunkowane
przynależnością respondenta do jednej z trzech grup wiekowych (generacji). Analizy
opracowano na podstawie 6 wskaźników okulograficznych (metrics), które są opisane w
poniższej tabeli.
Tabela 18. Wskaźniki okulograficzne, wykorzystane w analizie ilościowej.

Fixation Count

Liczba fiksacji na określony AOI, czyli ile razy badany fiksował na ten
sam obszar zainteresowania w trakcie pomiaru.

Fixation Duration

Średni czas wszystkich fiksacji na wybrany AOI, czyli łączny czas
trwania fiksacji na dany obszar zainteresowania.

Total Fixation Duration

Łączny czas wszystkich fiksacji na określony AOI w trakcie całego
badania, czyli jak długo trwały wszystkie fiksacje na dany obszar
zainteresowania w badanym okresie ekspozycji określonego bodźca.

Total Visit Duration

Fixation Before

Time to First Fixation

Całkowity czas trwania spojrzenia. Chodzi o to, jak długo badani
obserwowali dany AOI w określonym czasie.
Liczba fiksacji poprzedzających sfiksowanie badanego na określony
AOI po raz pierwszy, czyli ile fiksacji nastąpiło, zanim osoba badana
skierowała swój wzrok na interesujący nas obszar zainteresowania.

Czas od zaprezentowania bodźca do pierwszej fiksacji na wybrany
obszar zainteresowania badacza (schemat: bodziec – start – fiksacja
– AOI).

Źródło: T. Gackowski, B. Brylska, „My Little Pony” in adults’ eyes. How do men and women watch cartoons? An
eye-tracking experiment, Proceedings IEEE - 2016 9th International Conference on Human System Interactions
(HSI) (5-6 July 2016, Portsmouth, UK), IEEE, DOI: 10.1109/HSI.2016.7529672, s. 448.
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Wyniki badania
Aby przeprowadzić analizę okulograficzną wspomnianych aplikacji, zespół musiał
określić obszary zainteresowania (Areas of Interest – AOI). Za artykułem Badania behawioralne w naukach o mediach. Analiza okulograficzna w badaniach nad bajkami dla
dzieci na przykładzie „My Little Pony” in adults’ eyes. How do men and women watch
cartoons? An eye-tracking experiment” dra hab. T. Gackowskiego i dr K. Brylskiej, AOI
definiuje się jako „(…) Takie fragmenty kadru, które koncentrowały fiksacje oczu badanych (zarówno pod względem czasu trwania, jak i liczby wystąpień)”. Badacze przywołali
K. Holmqvista, który wyjaśnia, „że AOI definiują obszary bodźca, co do których badacz
chce zebrać dane: czy uczestnik patrzył tam, gdzie oczekiwano, że będzie spoglądał i
jakie były cechy ruchu jego oczu w obszarze, na który patrzył? Ale co ważniejsze, AOI
pozwalają na dalsze pomiary: długość fiksacji i sakkad59, przejścia (…)60. Co więcej, podzielenie powierzchni na obszary zainteresowań pozwala nam na przedstawić zapisane
dane za pomocą ciągów, macierzy, transformacji i proporcji w postaci wykresów czasowych”61.
Obraz pojawiający się na ekranie urządzenia po uruchomieniu aplikacji (dotyczy
zarówno Facebooka, jak i Snapchata) podzielono na kilkadziesiąt obszarów zainteresowania, zgodnie z kolejnymi treściami pojawiającymi się na ekranie podczas przeglądania fanpage’a „Warszawski Vinci”. Zadaniem badanych było przeglądanie wspomnianej
strony w taki sam sposób, w jaki korzystają z Facebooka na co dzień. Prezentowane
wyniki statystyczne dotyczą 8 obszarów zainteresowań z kilkudziesięciu, dla których
przynajmniej 2 z 6 miar były istotne statystycznie. Były to obszary zainteresowania,
narysowane na postach i elementach pojawiających się na ekranie urządzenia. Nie prezentujemy tu wyników z obszarów zainteresowania dotyczących Snapchata, ponieważ
żaden z nich nie był istotny statystycznie.
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Sakkady – ruchy oczu pozwalające na ogniskowanie obrazu przedmiotów, którym chcemy się dokładnie przyj-

rzeć, za: T. Opach, Zastosowanie okulografii (techniki eye-tracking) w kartografii, [w:] „Polski Przegląd Kartograficzny” 2011, t. 43, nr 2, s. 155–169; http://ppk.net.pl/artykuly/2011204.pdf [data dostępu: 12.05.2018].
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T. Gackowski, K. Brylska, „My Little Pony” in adults’ eyes…, s. 448.
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Tamże, s. 7.
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Il. 4. Wizualizacja „Przypięty post”. Post
zawiera instrukcję dla badanych.

Il. 5. Wizualizacja „Interakcje przypięty
post”.

Il. 6. Wizualizacja „Mem Duda”.

Il. 7. Wizualizacja „Zlot emo”. Post informujący o spotkaniu subkultury emo.

Facebook i Snapchat w badaniu okulograficznym

Il. 8. Wizualizacja „News striptizer tekst”.
Post o charakterze tabloidowym.

Il. 9. Wizualizacja „News gimnazjalistki
tekst” Post o charakterze tabloidowym.

Il. 10. Wizualizacja „News striptizer zdjęcie
1”. Post o charakterze tabloidowym.

Il. 11.Wizualizacja „Bananana”. Post ilustrujący zdjęcie profilowe fanpage’a „Warszawski Vinci”.
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Obszary omawiane w publikacji nazwano roboczo: „Przypięty post”, „Interakcje
przypięty post”, „Mem Duda”, „Zlot emo”, „News striptizer tekst”, „News striptizer zdjęcie 1”, „News gimnazjalistki tekst”, „Bananana”.
W celu sprawdzenia istotności statystycznej – nieprzypadkowości różnic między
grupami respondenckimi – dane okulograficzne poddano jednoczynnikowej analizie
wariancji (ANOVA),
Analizie ilościowej, której opis znajduje się poniżej, poddano obszary zainteresowań, dla których różnica pomiaru między grupami respondenckimi była nieprzypadkowa (p<0,05 dla alpha=0,05).
Obszary zainteresowań, dla których różnica między analizowanymi wskaźnikami
dla poszczególnych grup respondenckich była istotna statystycznie, oznaczono symbolem „*”.
Pod każdym wykresem dodano również informację o średniej wartości danego
wskaźnika okulograficznego dla każdej z grup badawczych oraz odchylenie standardowe dla każdej grupy badanych względem wszystkich respondentów (W tym przypadku
chodzi nam o to, jak szeroko wartości danych pomiarów okulograficznych dla danego
obszaru zainteresowania są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia, tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej, co może świadczyć o większej jednorodności grupy respondentów).
Dla każdego obszaru zainteresowania analizowano wymienione wcześniej miary.
Poniżej zaprezentowano wykresy, które przedstawią średnie wartości dla poszczególnych obszarów w kolejnych grupach respondentów.
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Wykres 7. Średnia liczba fiksacji (Fixations count). Źródło: opracowanie własne.
Tabela 19. Średnia liczba fiksacji (Fixations count) – „obszary zainteresowań zestawione z wartością p istotną lub
nieistotną statystycznie).
Średnia liczba fiksacji (Fixations count)
„Przypięty
post”

Interakcje
„Przypięty
post”

„Mem
Duda”

„Zlot emo”

„News
striptizer
tekst”

„News
striptizer
zdjęcie 1”

„News gim- „Bananana”
nazjalistki
tekst”

P

0,011
istotne

0,271
nieistotne

0,182
nieistotne

0,359
nieistotne

0,359
nieistotne

0,156
nieistotne

0,254
nieistotne

0,401
nieistotne

M

14,25

6,75

16,13

6,48

2,88

2,10

1,09

2,82

SD

10,61

3,35

5,25

1,95

2,34

0,60

0,75

1,61

Źródło: opracowanie własne.

Z wykresu wynika, że poza pomiarami obszarów „Przypięty post” i „Mem Duda”
badani nie osiągali większej liczby fiksacji niż 10. Może to oznaczać, że treści pojawiające się na fanpage’u nie były dla nich interesujące. Najwięcej fiksacji odnotował obszar
„Mem Duda”, w którym grupa najstarsza osiągnęła ich największą liczbę. Stosunkowo
niskie odchylenie standardowe (SD=5,25) wskazuje na to, że między sposobem patrzenia wszystkich grup nie było dużych rozbieżności. Duże zainteresowanie tym obszarem może wynikać z tego, że post „Mem Duda” znajdował się na początku fanpage’a,
więc ze względu na specyfikę badania większość respondentów musiała go wyświetlić.
Obszarem, w którym najwięcej fiksacji ponownie odnotowała grupa dorosłych, jest ob-
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szar „Przypięty post”, w którym liczba fiksacji najstarszych przewyższa ponad trzykrotnie wyniki pozostałych dwóch grup. Może to oznaczać, że grupa najstarsza przykładała najwięcej uwagi do przeczytania polecenia. Obszar „Przypięty post” jako jedyny dla
tego pomiaru jest istotny statystycznie, co oznacza, że różnice między pokoleniami nie
mają charakteru przypadkowego. Rozbieżność tę potwierdza odchylenie standardowe
(SD=10,61). Jego wielkość wskazuje, że grupa dorosłych różni się od pozostałych badanych grup.
Dla połowy analizowanych tu obszarów zainteresowania najmłodsza grupa osiągała najmniejsze średnie liczby fiksacji w porównaniu z pozostałymi grupami. Mowa o
obszarach: „Interakcje przypięty post”, „Mem Duda”, „Zlot emo”, „Bananana”. Przy czym
„Mem Duda” przewyższa średnią liczbą fiksacji wymienione obszary. Dwa pierwsze z
nich znajdowały się na początku fanpage’a. Stosunkowo mała liczba fiksacji na te obszary może oznaczać, że respondenci z grupy gimnazjaliści/licealiści od początku badania
nie byli zainteresowani dokładnym oglądaniem fanpage’a i wyświetlanymi na nim treściami.

Wykres 8. Średni czas trwania fiksacji (Fixations Duration). Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 20. Średni czas trwania fiksacji (Fixation Duration) – obszary zainteresowań zestawione z wartością p
istotną lub nieistotną statystycznie).
Średni czas trwania fiksacji (Fixation Duration)
„Przypięty
post”

Interakcje
„Przypięty
post”

„Mem
Duda”

„Zlot emo”

„News
striptizer
tekst”

„News
striptizer
zdjęcie 1”

„News gim- „Bananana”
nazjalistki
tekst”

P

0,014
istotne

0,284
nieistotne

0,044
istotne

0,151
nieistotne

0,273
nieistotne

0,859
nieistotne

0,184
nieistotne

0,222
nieistotne

M

2,86

1,27

2,58

1,08

0,65

0,30

0,19

0,34

SD

2,44

1,01

1,62

0,63

0,60

0,07

0,16

0,30

Źródło: opracowanie własne.

Z wykresu wynika, że najkrócej fiksowała grupa najmłodsza – w 6 na 8 obszarach
zainteresowań osiągnęła najkrótsze czasy fiksacji. Także ci badani mieli najkrótsze czasy fiksacji dla większości obszarów zainteresowań. Wyjątkiem okazał się post „News
gimnazjalistki tekst”. Możliwe, że badani zainteresowali się tabloidowym charakterem
przedstawionej treści. Grupa dorosłych osiągnęła najdłuższe czasy fiksacji dla obszarów „Przypięty post” (prawie 6 sekund) i „Mem Duda” (ponad 4 sekundy), co stanowi
odpowiednio prawie 5 razy więcej niż w młodszych grupach dla „Przypiętego postu” i 2
razy więcej niż w grupie studentów oraz 4 razy więcej niż w grupie gimnazjalistów/licealistów. Może to wynikać z tego, że grupa dorosłych prawdopodobnie chciała wykonać
zadanie jak najlepiej. W związku z czym, dorośli poświęcili więcej czasu na zapoznanie
się z obszarem „Przypięty post”. Warto przypomnieć, że post ten zawierał instrukcję
nawigowania po fanpage’u. Z kolei obszar „Mem Duda” znajdował się tuż pod nim, więc
był pierwszym postem, do którego badani mogli odnieść przeczytane polecenie. Duże
odchylenie standardowe potwierdza opisaną różnicę w sposobnie patrzenia badanych
respondentów.
Ze względu na regularny spadek średniego czasu trwania fiksacji w grupie dorosłych
wraz z upływem czasu, można przypuszczać, że kolejne treści okazały się dla nich mało interesujące lub zapoznanie się z nimi nie wymagało dłuższego czasu. W obu przypadkach miary
są istotne statystycznie, to znaczy, że nie mają przypadkowego charakteru. Najmniej uwagi w
przeglądanie fanpage’a poświęcała najmłodsza grupa, która nigdy nie osiągnęła czasu fiksacji
przewyższającego dwie sekundy, co może oznaczać, że badani z tej grupy wiekowej nie byli
zainteresowani treściami wyświetlanymi na fanpage’u i zapoznawali się z nimi pobieżnie.
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Wykres 10. Średni całkowity czas trwania fiksacji (Total fixation duration). Źródło: opracowanie własne.
Tabela 21. Średni całkowity czas trwania fiksacji (Total fixation duration) – obszary zainteresowań zestawione z
wartością p istotną lub nieistotną statystycznie).
Średni całkowity czas trwania fiksacji (Total fixation duration)
„Przypięty
post”

Interakcje
„Przypięty
post”

„Mem
Duda”

„Zlot emo”

„News
striptizer
tekst”

„News
striptizer
zdjęcie 1”

„News gim- „Bananana”
nazjalistki
tekst”

P

0,023
istotne

0,517
nieistotne

0,464
nieistotne

0,996
nieistotne

0,653
nieistotne

0,643
nieistotne

0,311
nieistotne

0,152
nieistotne

M

1,61

1,31

2,66

0,84

0,39

0,40

0,36

0,54

SD

1,87

0,38

1,10

0,41

0,27

0,15

0,26

0,33

Źródło: opracowanie własne.

Z wykresu wynika, że średnio najdłużej na obszary zainteresowań patrzyła grupa
dorosłych. Szczególnie widoczne jest to przy polach, które wyświetlały się na początku
badania, czyli „Przypięty post”, „Interakcje przypięty post” i „Mem Duda”. Warto zaznaczyć, że tylko pierwszy z nich jest istotny statystycznie, co więcej, w jego przypadku
dorośli fiksowali ponad 3 razy dłużej niż pozostałe grupy. Przyczyną tego może być
mniejsze doświadczenie w korzystaniu z portalu Facebook i w konsekwencji potrzeba
dokładnego zapoznawania się z wyświetlanymi treściami. Ponadto, nie sposób pominąć
widocznego na wykresie spadku średniego całkowitego czasu trwania fiksacji, co prawdopodobnie wynika ze zmniejszającego się zaangażowania w przeglądanie fanpage’a.
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Zależność ta dotyczy każdej z grup. Najdłuższy czas obserwacji obszaru „Mem Duda”
może wynikać nie tylko z jego położenia na początku fanpage’a, ale również popularności memów wśród internautów.
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Wykres 11. Średni całkowity czas trwania spojrzenia (Total visit duration). Źródło: opracowanie własne.
Tabela 22. Średni całkowity czas trwania spojrzenia (Total visit duration) – obszary zainteresowań zestawione z
wartością p istotną lub nieistotną statystycznie).
Średni całkowity czas trwania spojrzenia (Total visit duration)
„Przypięty
post”

Interakcje
„Przypięty
post”

„Mem
Duda”

„Zlot emo”

„News
striptizer
tekst”

„News
striptizer
zdjęcie 1”

„News gim- „Bananana”
nazjalistki
tekst”

P

0,008
istotne

0,152
nieistotne

0,063
nieistotne

0,204
nieistotne

0,537
nieistotne

0,603
nieistotne

0,552
nieistotne

0,622
nieistotne

M

4,00

1,66

3,56

1,58

0,74

0,42

0,23

0,27

SD

3,41

0,95

1,63

0,47

0,62

0,12

0,22

0,08

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w przypadku całkowitego czasu trwania fiksacji, dla całkowitego czasu trwania spojrzenia, obszary „Przypięty post” i „Mem Duda” średnio uzyskały najwyższe wyniki. Ponownie to grupa dorosłych w wymienionych powyżej polach osiągnęła
najdłuższe całkowite czasy trwania spojrzenia. Jednak odchylenie standardowe tylko
dla obszaru „Przypięty post” SD = 3,41) wskazuje na duże różnice w średnim całkowitym
czasie trwania spojrzenia między badanymi grupami. Najmniejsze różnice w całkowi69
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tym czasie trwania spojrzenia dla wszystkich badanych obszarów zainteresowań są widoczne w przypadku grupy studentów, co może świadczyć o względnie stałym sposobie
przeglądania wyświetlanych treści. Po raz kolejny w każdej z grup widać następującą
tendencję: z biegiem czasu zaangażowanie w przeglądanie fanpage’a zmniejsza się. W
miarę upływu czasu spada uwaga, z jaką badani oglądają dane treści. Za przyczynę można podać możliwy brak zainteresowania postami zamieszczonymi na fanpage’u. Inną
przyczyną może być stopniowe przyzwyczajanie się badanych do procedury badania
i nabieranie bardziej naturalnych zachowań. Może to świadczyć o dość powierzchownym zapoznawaniu się z treściami zamieszczanymi na Facebooku.
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Wykres 12. Średnia liczba fiksacji przed (Fixations before). Źródło: opracowanie własne.
Tabela 23. Średnia liczba fiksacji przed (Fixations before) – obszary zainteresowań zestawione z wartością p
istotną lub nieistotną statystycznie).
Średnia liczba fiksacji przed (Fixations before)
„Przypięty
post”

Interakcje
„Przypięty
post”

„Mem
Duda”

„Zlot emo”

„News
striptizer
tekst”

„News
striptizer
zdjęcie 1”

P

0,001
istotne

0,041
istotne

0,000
istotne

0,005
istotne

0,026
istotne

0,001
istotne

0,003
istotne

0,034
istotne

M

124,26

119,02

187,44

230,37

158,53

232,29

162,88

249,20

SD

56,77

64,59

67,58

81,14

25,10

48,81

47,52

54,29

Źródło: opracowanie własne.
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Z wykresu 29 wynika, że grupa gimnazjalistów/licealistów potrzebowała najwięcej
czasu, aby odnaleźć interesujący nas obszar. Oznacza to, że zanim spostrzegli powyższe
obszary zainteresowań, skupiali uwagę na innych treściach. Może świadczyć to o tym,
że grupa ta słabiej koncentruje się na powierzonym jej zadaniu. Studenci najszybciej
odnajdywali badane obszary zainteresowań. Prawdopodobnie wynika to z dużego doświadczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych. Grupa ta miała najmniejszą
średnią liczbę fiksacji przed w obszarze zainteresowania nazwanym „Interakcje przypięty post”. Grupa studentów i dorosłych odnotowała najbardziej zbliżoną średnią liczbę
fiksacji przed w obszarze „Przypięty post”, co stanowi dwa razy mniejszą liczbę niż w
przypadku gimnazjalistów/ licealistów. Warto podkreślić, że obszar „Przypięty post”
zawierał polecenie do zadania. Można więc wnioskować, że najstarszym grupom najbardziej zależało na wykonaniu polecenia. Co więcej, testy statystyczne wskazały, że
okulograficzne wyniki dla tej miary w przypadku każdego obszaru zainteresowań są
istotne, co oznacza, że uchwycona zależność jest nieprzypadkowa i wskazuje, że przynależność do danej generacji wpływa na ścieżkę patrzenia użytkownika – średnią liczbę fiksacji przed spojrzeniem na obszar zainteresowani. Różnice w sposobie patrzenia
między grupami potwierdza także odchylenie standardowe, które dla każdego obszaru
zainteresowania znacznie odbiega od średnich. Przyczyną może być to, że każda z badanych generacji w inny, nieprzypadkowy sposób przegląda materiały zamieszczone na
Facebooku. Potwierdza ten tok rozumowania także kolejne zestawienie.
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Wykres 13. Średni czas do pierwszej fiksacji (Time to First Fixation). Źródło: opracowanie własne.
Tabela 24. Średni czas do pierwszej fiksacji (Time to First Fixation) - obszary zainteresowań zestawione z wartością p istotną lub nieistotną statystycznie).
Średni czas do pierwszej fiksacji (Time to First Fixation)
„Przypięty
post”

Interakcje
„Przypięty
post”

„Mem
Duda”

„Zlot emo”

„News
striptizer
tekst”

„News
striptizer
zdjęcie 1”

„News gim- „Bananana”
nazjalistki
tekst”

P

0,000
istotne

0,014
istotne

0,788
nieistotne

0,000
istotne

0,002
istotne

0,000
istotne

0,001
istotne

0,002
istotne

M

48,37

44,12

73,57

85,09

56,42

82,58

59,46

79,59

SD

22,02

20,28

27,79

30,54

7,52

20,29

20,58

16,09

Źródło: opracowanie własne.

Dla tego pomiaru tylko obszar „Mem Duda” nie okazał się istotny statystycznie, co
oznacza, że ścieżki patrzenia dla pozostałych obszarów najpewniej wynikają z przynależności do konkretnej generacji. To, że występują różnice w sposobie patrzenia między
pokoleniami, potwierdza także odchylenie standardowe – grupa gimnazjalistów/licealistów w inny sposób przegląda treści na Facebooku od jej starszych kolegów, szczególnie dotyczyło to obszaru „News striptizer tekst” i „Bananana”. Z wykresu wynika,
że grupa studentów miała najkrótszy średni czas do pierwszej fiksacji, to znaczy, że
najszybciej odnajdywała interesujące nas pola. Średnio najwięcej czasu na wykonanie
tego zadania potrzebowała najmłodsza grupa badanych, co może potwierdzać hipotezę
o braku zainteresowania tej grupy. Obszary „Zlot emo” i „News striptizer zdjęcie 1” naj72
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mniej przyciągały uwagę gimnazjalistów/licealistów. Z kolei obszary, które najszybciej
skupiały uwagę grupy studentów to te, które były położone obok siebie – „Interakcje
przypięty post” i „Przypięty post”. Może to wynikać z tego, że studenci podeszli do badania zadaniowo. Prawdopodobnie chcieli szybko odnaleźć polecenie do przeglądania
fanpage’a, które zawarte było w przypiętym poście.

Analiza uzyskanych pomiarów
Wnioski z analizy miar okulograficznych, po ich zestawieniu z obszarami zainteresowań, pozwalają określić kilka ogólnych tendencji dla każdego z badanych pokoleń.
Najmłodsza grupa badanych to osoby, które słabiej koncentrują się na przeglądaniu treści i nie wykazują silnego zaangażowania w powierzone im zadanie. Podczas
badania dostrzeżono również brak spójności w zachowaniu najmłodszego pokolenia.
Biorąc pod uwagę średni czas trwania fiksacji, ich uwagę najdłużej przykuwają treści
o potencjalnie kontrowersyjnym charakterze, czyli np. „News striptizer zdjęcie 1” czy
„News gimnazjalistki tekst”. Z drugiej jednak strony czas poświęcony takim materiałom
i tak jest dość krótki – nie przekracza 0,5 sekundy. Co więcej, grupa ta podczas badania
fokusowego deklarowała brak zainteresowania treściami o charakterze tabloidowym
czy kontrowersyjnym.
Z kolei studenci w ogóle nie są zainteresowani treściami tabloidowymi, a co więcej, grupa uzyskała najniższe średnie czasy do pierwszej fiksacji, co może świadczyć
o sprawnym poruszaniu się w mediach społecznościowych. Poza tym, studenci przeglądają media społecznościowe we względnie stały sposób, to znaczy potrzebują podobnego czasu na rozpoznanie prezentowanych im treści; podobnej liczby fiksacji na
odnalezienie konkretnego fragmentu aplikacji. Ponadto grupa ta wraz z przedstawicielami dorosłych wkładała najwięcej wysiłku w wykonywanie powierzonych im zadań, co
potwierdzają wyniki zanotowane przy obszarze „Przypięty post”. Warto zaznaczyć, że w
tym obszarze zawarta była instrukcja do nawigowania po fanpage’u.
Wśród dwóch najstarszych generacji można wykazać większe zainteresowanie,
szczególnie na początku badania, gdzie znajdowały się obszary, takie jak wspominany
już „Przypięty post” i „Mem Duda”. Nie sposób jednak pominąć faktu, że zapoznanie
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się z przypiętym postem było konieczne, by zrealizować badanie, a zainteresowanie
memem może wynikać z popularności tego gatunku w internecie. Przy czym warto
odnotować, że dorośli potrzebowali więcej czasu na zapoznawanie się z treściami niż
inne grupy (szczególnie tymi występującymi na początku fanpage’a), co może wynikać
ze słabszej orientacji w mediach społecznościowych, ale też początkowej determinacji
podczas badania. U wszystkich badanych grup zauważalny jest spadek zaangażowania w przeglądanie zamieszczonych na fanpage’u treści. Wraz z upływem czasu, coraz
krócej zapoznają się z postami. Być może badani tracili zainteresowanie przeglądanymi
materiałami i nie były one dla nich szczególnie absorbujące. Możliwe również, że wraz
z upływem czasu badani czuli się coraz bardziej swobodnie, a więc przyjmowali typowy
dla siebie model przeglądania treści na portalach społecznościowych.
Obserwacje wyciągnięte z badania okulograficznego umożliwiają wyprowadzenie
pewnych wniosków, które dotyczą sposobu posługiwania się aplikacją mediów społecznościowych, jaką jest Facebook, przez trzy wyznaczone w badaniu pokolenia. Ustalenia,
które zawierają w sobie pomiary z okulografu, zostały przedstawione w tabeli poniżej.
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Tabela 25. Sposób posługiwania się Facebookiem przez trzy wyznaczone w badaniu pokolenia.
Typ pomiaru

Gimnazjaliści/
licealiści

Studenci

Dorośli

Grupa ta największą
liczbę fiksacji uzyskała
przy obszarze „Mem
Duda”, a najmniejszą
przy obszarze „News
gimnazjalistki tekst”,
który jednocześnie
odnotował najmniejszą
średnią liczbę fiksacji
wśród wszystkich
badanych.

Średnio uzyskali
największą liczbę
fiksacji, jednak należy
odnotować, że obszar
„Przypięty post” miał
najbardziej odstający
wynik od pozostałych,
co może zaburzać
ogólny odbiór wyników.
Dla „Przypiętego postu”
liczba fiksacji
przewyższała ponad trzy
razy pozostałe grupy
badanych.

Średnia liczba
fiksacji

Średnio osiągnęli
najmniejszą liczbę
fiksacji, szczególnie
przy obszarze
„Bananana”.
Największą liczbę
fiksacji uzyskali w
obszarze „Mem
Duda”.

Średni czas
trwania
fiksacji

Średnio odnotowali
najkrótszy czas
trwania fiksacji, co
stanowi ponad trzy
razy mniej niż grupa
dorosłych.
Szczególnie krótki
czas trwania fiksacji
zarejestrowano przy
obszarze „Bananana”.

Średni
całkowity czas
trwania
fiksacji

Średnio fiksowali
najkrócej, a
szczególnie w
obszarze „Bananana”.

Średni
całkowity czas
trwania
spojrzenia

Średnio patrzyli
najkrócej, a najniższy
całkowity czas
trwania spojrzenia
wystąpił przy
obszarze „Bananana”.

Studenci patrzyli w
sposób zbliżony do
najmłodszej grupy, przy
czym szczególną
dysproporcje widać przy
obszarze „Interakcje
przypięty post”.

Średnia liczba
fiksacji przed

Średnio grupa ta
miała najwięcej
fiksacji przed i wynik
ten ponad dwa razy
większy niż grupa
studentów

Średnio dla większości
obszarów
zainteresowań
uzyskiwali najmniejsze
liczby fiksacji przed.

Średnio fiksują mniej niż
gimnazjaliści/ licealiści,
a więcej niż studenci.

Średni czas do
pierwszej
fiksacji

Średnio fiksowali
najwięcej spośród
wszystkich badanych,
a najwięcej czasu
potrzebowali na
dostrzeżenie pola
„Zlot emo”.

Średnio fiksowali
najmniej spośród
wszystkich badanych, a
szczególnie w obszarze
„Interakcje przypięty
post”.

Dorośli średnio fiksowali
w sposób zbliżony do
studentów. Najwięcej
czasu na odnalezienie
badanego obszaru
zainteresowania
potrzebowali przy
poście „Bananana”.

Studenci mieli ponad
dwa razy dłuższy czas
trwania fiksacji niż
gimnazjaliści/ licealiści.
Między czasami trwania
fiksacji dla tej grupy nie
było znacząco
odstających od siebie
wyników, szczególnie
dla pierwszych pięciu
obszarów
zainteresowania.
Studenci średnio
fiksowali prawie dwa
razy krócej niż grupa
dorosłych.

Źródło: opracowanie własne.

W grupie tej uchwycono
średnio najdłuższy czas
trwania fiksacji. Średni
czas trwania fiksacji dla
tej grupy był najdłuższy
przy obszarze „Przypięty
post”, co jednocześnie
stanowi najwyższy
wynik dla wszystkich
obszarów.
Średnio fiksowali
najdłużej, a zwłaszcza
przy obszarze „Mem
Duda”.
Średnio patrzyli
najdłużej spośród
wszystkich grup, przy
czym ponad dwa razy
dłużej od
gimnazjalistów/
licealistów. Dla obszaru
„Przypięty postu”
całkowity czas trwania
spojrzenia był prawie
cztery razy większy od
pozostałych grup.

74

75

Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych

Ankieta a analiza okulograficzna
Ankieta wypełniana przez gimnazjalistów/licealistów prezentuje tę grupę jako aktywnych użytkowników Facebooka, którzy chętnie reagują na treści z profili, które obserwują. Wyniki badania okulograficznego nie wykazały wzmożonego zainteresowania
przedstawionymi na fanpage’u materiałami. Prawdopodobnie wynika to z tego, że posty
na nim zamieszczone nie pochodziły od znanych badanym profili. Być może występuje
tu tzw. efekt aureoli – badani automatycznie odrzucają treści pochodzące od źródeł,
których wcześniej nie aprobowali, a zostały one im narzucone. Ponadto ze sposobu
patrzenia respondentów z grupy gimnazjalistów/licealistów wynika, że zwracają oni
częściej uwagę na treści tabloidowe niż na inny rodzaj materiałów. Warto zaznaczyć,
że nie jest to jednak szczególnie duża różnica, a wszystkie zamieszczone na badanym
fanpage’u treści spotkały się z dosyć małym zainteresowaniem tej grupy. Potwierdza to
analiza pomiaru średniej liczby fiksacji przed i średniego czasu do pierwszej fiksacji, w
której najmłodsza grupa odnotowała najwyższe wyniki spośród wszystkich badanych.
Oznacza to, że ich spojrzenia przede wszystkim skupiały się na innych obszarach niż
tych analizowanych w tej części publikacji.
W przeprowadzonej ankiecie najmłodsi respondenci profilowali się jako osoby,
które unikają wiadomości ze świata rozrywki i showbiznesu. Co więcej, grupa ta zaznaczyła w części ankietowej badania, że lajkuje/komentuje/udostępnia tylko te treści, które uważa za interesujące. Badanie okulograficzne dowodzi, że z mało którymi
treściami grupa ta dokładnie się zapoznała. Prawdopodobnie gimnazjaliści i licealiści
zwracają większą uwagę tylko na te treści, które są im dobrze znane, ze względu na zainteresowania czy panujące tendencje, a trudno ich zaciekawić innymi wiadomościami.
W przypadku studentów, sami siebie przedstawili w ankiecie jako tych, którzy nie
szukają rozrywki w mediach społecznościowych. Badanie okulograficzne potwierdza
ten wniosek, gdyż nie zwracali oni uwagi na treści, które można określić jako tabloidowe, czyli np. „News striptizer zdjęcie 1” czy „News gimnazjalistki teskt”. Ponadto badanie
sposobu patrzenia tej grupy wykazało, że łatwo przychodzi jej korzystanie z Facebooka,
co zgadza się z przedstawionymi w ankiecie opiniami o sobie.
Natomiast grupa dorosłych w części ankietowej badania zaznaczyła, że korzysta z
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Facebooka, by śledzić informacje ze świata i poszukiwać interesujących ich wydarzeń.
Jest to zbieżne z wnioskami z części badania okulograficznego, w której badani byli
zaangażowani tylko w treści, które były widoczne na początku fanpage’a. Potwierdza
to średni całkowity czas trwania fiksacji, który dla dorosłych był najwyższy. Kiedy zorientowali się, że na stronie nie ma materiałów, które mogłyby ich zainteresować, po
pierwsze malało ich zainteresowanie, a po drugie dość szybko rezygnowali z dalszego
zapoznawania się z daną treścią.

Badanie FGI a analiza okulograficzna
Grupa dorosłych w badaniu fokusowym kreuje się na osoby weryfikujące informacje zdobyte na Facebooku w innych źródłach. Być może tę postawę można obserwować
w badaniu okulograficznym, ze względu na nikłe zainteresowania materiałami zawartymi na badanym fanpage’u. Możliwe, że najstarsi respondenci odczytali rozrywkowy
czy tabloidowy charakter treści, a w związku z tym brali pod uwagę niepewność źródła.
Ponadto w badaniu fokusowym dorośli, którzy nie mają konta na portalu Facebook, jako
jeden z powodów wymienili zbyt dużą ilość treści tam publikowanych. Rzecz jasna, w
badaniu okulograficznym uczestniczyły tylko osoby, które mają konto na wspomnianym
portalu społecznościowym. Jednak ich zachowanie podczas przeglądania fanpage’a, a
dokładniej dość szybka rezygnacja z kontynuowania zadania i regularny spadek zainteresowania, mogą sugerować, że nawet osoby, które mają konto na Facebooku odczuwają pewien przesyt treściami. Taki nadmiar informacji może wiązać się z ich mniej
dokładnym przyswajaniem. Może również oznaczać rezygnację z konta na Facebooku
w przyszłości. Tym bardziej, że w badaniu fokusowym dorośli zgodnie wskazali, że brak
konta nie wyklucza ze społeczności. Grupa ta również myślała wcześniej o usunięciu
konta z portalu Facebook ze względu na nadmiar informacji, które na nim się pojawiają.
Nie potwierdza jednak otwarcie, że chciałaby w najbliższym czasie usunąć konto na
Facebooku.
Z badania FGI można wysnuć wniosek, że badani z grupy gimnazjalistów/licealistów jako jedyni przyznają się do równie częstego reagowania na posty zamieszczone
przez strony typu fanpage, jak i na treści zamieszczane przez ich znajomych. Badanie
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przeprowadzone za pomocą okulografu nie potwierdza jednak tego założenia, ponieważ najmłodsi respondenci mieli bardzo małą aktywność lajkowania czy reagowania na
posty zamieszczone na fanpage’u stworzonym do celów badania. Z kolei grupy studentów oraz dorosłych zaznaczyły, że w głównej mierze lajkują czy też reagują na treści
publikowane przez znajomych. Co ciekawe, tylko studenci reagowali podczas badania
na treści zamieszczone na fanpage’u. Z obu badań wynika, że są oni najbardziej aktywną
i zarazem sprawną grupą w korzystaniu z mediów społecznościowych.

Analiza jakościowa wyników badania okulograficznego
Wnioski szczegółowe poszczególnych grup
Gimnazjaliści/licealiści
W tej grupie 22 osoby mają konto na Facebooku, a 7 nie. Najmłodsza grupa badanych nie zapoznaje się dokładnie z treścią, „skroluje”62, nie ogląda reakcji pod materiałami umieszczonymi na stronie ani ich nie komentuje. Świadczyć to może o niewystępowaniu w tej grupie postaw konformistycznych, ponieważ mogłyby się one objawiać
reagowaniem takim samym jak inni użytkownicy Facebooka. Wyjątkowo zdarza się, że
ktoś przeczyta komentarze pod postem, ale nie skłania go to do reakcji. Najmłodsi respondenci nie wchodzą w artykuły zamieszczone na stronie. Mimo to reagują na posty
lub zostawiają przy nich podniesiony kciuk. Może to świadczyć o tym, że nie zdają sobie
oni sprawy, że ktoś może zauważyć ich aktywność w internecie i korzystali w końcu z prywatnych kont do oglądania fanpage’a lub ocena ich aktywności przez innych
użytkowników nie jest dla nich istotna. Podobnie z wydarzeniem „Zlot emo”, z którym
zapoznało się 11 osób – badani zareagowali na niego pięciokrotnie, ale żaden z nich nie
wszedł w wydarzenie i nie przeczytał, czego dotyczy.
Badani zapoznawali się z postami o charakterze tabloidowym „Ciacho tygodnia”
– 11 osób, „Agresywne gimnazjalistki” – 10, „Magdalena Żuk” – 13, ale większość nie reagowała w żaden sposób na przeczytaną treść.

62

Słowo skrolować pochodzi od angielskiego słowa „scroll”, która oznacza płynne przesuwanie treści po ekranie

dotykowym lub za pośrednictwem kółka, znajdującego się w myszce.
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Najczęściej powtarzająca się reakcja to „wrr”. Rzadziej pojawiają się „przykro mi” i
„ha ha”. Grupa ta wydaje się być ostrożna w aktywnościach. Badani nie reagują ani nie
zostawiają podniesionego kciuka przy wszystkim, co wyświetla się na tablicy. Mem z
prezydentem Dudą cieszył się największą popularnością – tylko jedna osoba się z nim
nie zapoznała. Trzeba odnotować, że był to pierwszy wyświetlany na fanpage’u post,
więc mogło to mieć wpływ na liczbę kontaktów z materiałem. Można również odnieść
wrażenie, że badani przeglądali fanpage od niechcenia, a jeśli wybierali reakcje pod postami to te, które mogą wydawać się nieoczywiste, np. post z Januszem Korwin-Mikkem
– 7 osób, które się zapoznały z postem, z czego 5 reakcji – 3 „ha ha”, 1 „super”, 1 „dziękuję”). Mem z Michałem Pazdanem jest ostatni, z którym zapoznało się więcej niż 10 osób
– uczyniło to 11 respondentów. Był to dwunasty z łącznie dwudziestu postów.
Na 29 osób z tej grupy badanych tylko 3 nie miały Snapchata, 23 osoby nagrały film,
jedna osoba odmówiła, 10 badanych wybrało filtry podczas nagrania filmu. To mniej niż
połowa, ale można to tłumaczyć nienaturalnymi warunkami nagrania „snapa” , ponieważ, nie było można podnieść urządzenie.
•

Badani gimnazjaliści i licealiści są biernymi użytkownikami Facebooka, rzadko
„lubią” przeczytane posty czy reagują na nie;

•

Najmłodsza grupa badanych może być bardziej podatna na nieprawdziwe wiadomości fake newsy), które pojawiają się w internecie, ponieważ zostawia reakcje
pod postami bez dokładnego zapoznania się z ich treścią. Może to być dowodem
na powierzchowną konsumpcję treści przez tę grupę wiekową.

Grupa studentów
Studenci zaprezentowali się jako grupa aktywna w mediach społecznościowych,
chętnie lajkowali i reagowali na posty. W grupie tej tylko dwoje badanych nie pozostawiło żadnej reakcji lajka czy komentarza. Co więcej, studenci chętniej używali reakcji
niż zwykłych lajków. W badaniu dominowała reakcja „wrr”. Bardziej skorzy byli zatem
do reakcji na treści, które wywołują u nich oburzenie/negatywne emocje. Tylko dwoje
badanych pozostawiło komentarz, w tym jedna osoba dwukrotnie. W jednym przypadku
było to oznaczenie znajomego. Jedna osoba zdecydowała się na komentarz pod postem,
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który nie został wcześniej skomentowany. Osoby w tej grupie pozostawiły komentarz
pod treściami, które wcześniej lajkowali lub na które zareagowali. Komentarz nie występował jako samodzielna forma reakcja na post. Możemy również wyróżnić w tej grupie
badanych, którzy zdecydowali się na pozostawienie lajka lub reakcji pod ponad połową
postów, które zobaczyły. Najprawdopodobniej wynika to ze stylu, w jakim przeglądają
treści na tablicy Facebooka, lub z silnego zaangażowania w wykonywane zdanie.
Wśród wszystkich badanych w tej grupie dominowało szybkie skrolowanie.
Uważniejsze zapoznawanie się z treścią wystąpiło u niewielkiej liczby osób (2-3), jednak
wraz z trwaniem badania nawet one coraz mniej czasu poświęcały postom. Może to
wynikać z braku zainteresowania przedstawianymi treściami. Osoby, które przeglądały stronę bardziej wnikliwie, dość często decydowały się na pozostawienie reakcji czy
lajka. Jednak o dość podobnej zależności można mówić przy badanych, którzy szybko
skrolowali oni również dość często decydowali się na lajk czy reakcję. Czas zapoznania
się z treścią nie miał więc w tej grupie wpływu na pozostawioną pod nią reakcją.
Studenci chętnie reagowali na prezentowane treści. Jednak nie zawsze dokładnie
się z nimi zapoznawali. Często więc reagowali na posty intuicyjnie. Warto przy tym
zaznaczyć, że tematyka prezentowanych podczas badania postów mogła być tej grupie dobrze znana ze względu na ich duże obeznanie z mediami społecznościowymi.
Ponadto dość pobieżny styl przeglądania treści na Facebooku może również powodować rozpowszechnianie fake newsów. Studenci reagowali na treść postu, który odsyłał
linkiem do dłuższego materiału (artykułu/filmu) bez zapoznania się z nim do końca.
Jeśli ktoś nawet zdecydował się na wejście w link, to nie zapoznawał się z całością materiału. Choć najwięcej reakcji uzyskał post, który zawierał link, to nikt z badanych nie
kliknął w hiperłącze. Największą popularnością cieszyły się posty z linkami odsyłającymi
do materiałów o szokującej, bulwarowej treści, lecz nawet w takich przypadkach nikt z
badanych nie kliknął w link w celu zapoznania się z artykułem.
Liczba polubień i reakcji może też wskazywać na postawę niekonformistyczną.
Studenci chętnie reagowali, najwyraźniej nie obawiając się tego, co pomyślą o nich znajomi z Facebooka, którzy mogą później tę aktywność zobaczyć.
Podsumowując, studenci są aktywną grupą. Treści przeglądają pobieżnie i szybko
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na nie reagują. Chętniej jednak na te, które wyzwalają emocje negatywne.
Większość badanej grupy miała Snapchata (13 osób), jedna osoba nie zdecydowała
się na nagranie filmu. Chociaż badani nie wykonywali zadania z prywatnych kont, jedna
badana osoba odmówiła po długiej chwili zawahania. Zaważyć mogły wstyd czy obawa
przed opinią innych. Tylko 5 osób użyło dodatkowych funkcji Snapchata. Wynik ten
może być spowodowany utrudnieniem podczas badania – respondenci nie mogli wziąć
urządzenia do ręki, przez co nie byli w naturalnej pozycji podczas korzystania z tej aplikacji. Jednak wśród osób, które skorzystały z dodatkowych opcji, Wszyscy wybrali filtr.
Jedna dodatkowo dodała naklejkę oraz tekst. Jeden z badanych wyjątkowo długo, w porównaniu z pozostałymi osobami, zastanawiał się nad wyborem typu filtra.
Podsumowując, grupa studentów w większości korzystała z aplikacji Snapchat.
Tylko jedna osoba odmówiła nagrania filmiku. Studenci nie mieli problemu z zamieszczeniem swojego nagrania w „My Story”. Nie można mówić więc o obawie przed naruszeniem własnej prywatności. Dość mała częstotliwość użycia dodatków dostępnych w
aplikacji może wynikać przede wszystkim z nietypowej sytuacji wykonywania zadania
(ustabilizowany telefon, bez możliwości wzięcia go do dłoni i podniesienia z wysięgnika
do badań okulograficznych). Należy jednak zaznaczyć, iż badani korzystali tylko z tego,
co było dostępne, a najpopularniejsza opcja w aplikacji, czyli zamiana twarzy, nie była
podczas badania dostępna.
•

Studenci są grupą aktywną w mediach społecznościowych. Dobrze znają Facebook
i Snapchat i korzystają z nich z dużą sprawnością;

•

Grupa ta często reaguje na posty i lajkuje treści na Facebooku;

•

Większość studentów pobieżnie zapoznaje się z treściami na Facebooku, ale mimo
to często reaguje na posty. Grupa ta może charakteryzować się dobrze rozwiniętą
intuicją w odczytywaniu treści w mediach społecznościowych, ale również podatnością na fake newsy;

•

Badani nie rozważali kwestii ochrony prywatności w korzystaniu z mediów społecznościowych. Nikt nie odmówił zalogowania się na swoje prywatne konto na
Facebooku i korzystania z niego podczas badania. Tylko jedna badana odmówiła
nagrania filmiku w aplikacji Snapchat.
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Grupa dorosłych
W tej grupie badanych widać ewidentny brak aktywnego zaangażowania w korzystaniu z mediów społecznościowych; badani nie komentują, nie reagują na już zamieszczone komentarze, rzadko sami „lajkują” posty lub na nie reagują. Ich zaangażowanie
przejawia się przede wszystkim w dokładnym zapoznawaniu się z treścią – jeśli już
otwierają link, to czytają całość lub część artykułu. Tylko w przypadku trzech postów
wszyscy badani zapoznali się z treścią, co wskazuje na to, że pozostałe zamieszczone na
fanpage’u posty ich nie interesowały – nie przykuwały ich uwagi bądź respondenci nie
byli wystarczająco skupieni na samym zadaniu. Dwa z tych postów to memy, co nasuwa
wniosek, że tego typu treści najbardziej przykuwają uwagę użytkowników ze względu
na swoją formę; respondenci sygnalizują zatem brak potrzeby dodatkowego kliknięcia
w link czy czytania większej ilości tekstu. Trzeci z postów to stworzone na potrzeby badania wydarzenie, które było drugim w kolejności postem na fanpage’u – jego położenie
mogło przełożyć się na częstsze zapoznawanie się z treścią przez respondentów. Posty
o charakterze tabloidowego newsa („Magdalena Żuk”, „Ciacho Tygodnia”, „Karambol
na A4”) nie spotkały się z dużym zainteresowaniem badanych, podobnie jak dowcipy.
Na powściągliwość użytkowników z najstarszej grupy wiekowej może wpływać fakt, że
podczas badania korzystali oni z prywatnych kont — reakcje na posty byłyby widoczne
dla wszystkich ich znajomych. Badani często wahali się kilka sekund nad polubieniem/
zareagowaniem/kliknięciem „wezmę udział”/„zainteresowany/-a”, tylko nieliczni zdecydowali się na to (na 7 badanych i 20 postów tylko 7 reakcji/polubień). Grupa ta wolniej
i dokładniej przeglądała treści na fanpage’u, ale nie znaczy to, że jest mniej biegła w
poruszaniu się po platformie (badani nie wydają się mieć żadnych problemów z wchodzeniem w linki, wyszukiwaniem fanpage’a czy wylogowywaniem z aplikacji), a raczej
ma większą świadomość swojej obecności w sieci – zdają sobie sprawę z tego, że ich
obecność w mediach społecznościowych nie jest anonimowa i w związku z tym ostrożniej podejmują decyzję o pozostawieniu jakiegoś śladu swojej aktywności.
W tej grupie nie pojawiają się znaczniki postaw konformistycznych; nikt nie zapoznał się ani z komentarzami, ani z reakcjami pod postem, nikt też nie odpowiedział ani
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nie zareagował na żaden z komentarzy. Można więc wnioskować, że badani reagowali
tylko na posty, które faktycznie ich zainteresowały lub przykuły ich uwagę, a liczba
polubień, reakcji czy komentarzy oglądanych treści nie miała na ich decyzję o reakcji
lub jej braku większego wpływu. Większość osób zapoznawało się z treściami dokładnie
(wchodziło w link, czytało zamieszczony tam artykuł) lub nie zapoznawało się z nimi
w ogóle. Nikt z badanych nie miał Snapchata. Podsumowując, można uznać najstarszą
grupę – dorosłych – za najmniej aktywnych użytkowników social mediów, rzadko też
komentują, a także reagują czy „lubią” oglądane treści.

Wnioski ogólne z badania okulograficznego
Ogólne wnioski z analizy jakościowej wyników badania okulograficznego wskazują
na grupę studencką jako najbardziej zaangażowaną i aktywną, grupę gimnazjalno-licealną jako grupę pobieżnie przyswajającą oglądane treści, ale nieangażującą się, i grupę
dorosłych jako najbardziej rozważną i powściągliwą w reagowaniu na zamieszczone posty.
Powyższe wnioski częściowo potwierdzają postawione wcześniej hipotezy. Im
starszy użytkownik, tym świadomość braku anonimowości w mediach społecznościowych jest większa, w związku z czym sposób korzystania staje się bardziej bierny, nastawiony na dokładną analizę treści, które ciekawią użytkownika. W najstarszej grupie nie
pojawiają się postawy konformistyczne; badani nie byli zainteresowani liczbą reakcji czy
treścią komentarzy pod postami, które przykuły ich uwagę. Osoby te wolniej i dokładniej przeglądały treści na fanpage’u, co nie znaczy, że są mniej biegli w poruszaniu się
po platformie. Można zaryzykować stwierdzenie, że mają większą świadomość swojej
obecności w sieci; prawdopodobnie jest to efekt wychowywania się tej grupy badawczej
przed najintensywniejszym okresem rozwoju mediów społecznościowych w Polsce,
który rozpoczął się w 2004 roku wraz z założeniem serwisu Grono.net i trwa do dzisiaj.
Przyjmując warunek wieku jako determinujący różnorodność doświadczeń życiowych,
można założyć, że prawdopodobnie wpłynęły one na większą świadomość i pewność
siebie w sieci, widoczną w grupie dorosłych.
Grupa studencka okazała się najbardziej aktywna na platformach społecznościo-
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wych. Badani sprawnie i z dużą szybkością poruszają się po świecie mediów społecznościowych zarówno na Facebooku, jak i Snapchacie. Należy zauważyć, że tę grupę badanych stanowili studenci dziennikarstwa, a więc osoby prawdopodobnie bardziej zainteresowane działaniem mediów społecznościowych i funkcjonowaniem w ich obrębie
niż ich przeciętny rówieśnik. Studenci chętniej reagują na treści, które wywołują u nich
negatywne emocje (ikonka „wrr”), co nasuwa wniosek, że jest to pokolenie, które chętniej wyraża swoje opinie oraz emocje w świecie wirtualnym. Nie przejawiają przy tym
postaw konformistycznych – swobodnie i bez wahania reagują na treści zamieszczone
na portalu. Niezależnie od tempa, w którym użytkownicy przeglądali fanpage, z równie
dużym zaangażowaniem reagowali na posty. Ich wzmożona aktywność może wynikać
także z faktu znajomości zamieszczonych na stronie postów, popularnych wśród tej
grupy wiekowej, a więc mniejszej liczby newsów, memów czy past.
W najmłodszej grupie najciekawszym wnioskiem jest kwestia ich bardzo niewielkiego zaangażowania w przeglądanie treści. Na 21 badanych 7 osób nie ma konta na
Facebooku. Tak duży procent (1/3) nie wystąpił w żadnej innej grupie. Gimnazjaliści i
licealiści zapoznają się z oferowanymi treściami pobieżnie, w porównaniu z grupą studentów rzadko reagują i lajkują, nie wydają się też zainteresowani komentarzami i reakcjami już znajdującymi się pod postami. Można zaryzykować stwierdzenie, że w najmłodszej grupie oglądanie fanpage’a następuje w sposób mechaniczny; badani skrolują
w dół i w górę, zatrzymując się od czasu do czasu na danej informacji, ale nie wykazują
na tyle dużego zainteresowania, aby wejść w link, przeczytać całość newsa bądź go skomentować. Są grupą sprawnie poruszającą się w mediach społecznościowych zarówno
na Facebooku, jak i Snapchacie, ale nie powoduje to ich większej aktywności, raczej
bezrefleksyjne przyswajanie oglądanych treści, co może być szczególnie niepokojącym
zjawiskiem w kontekście narażenia na fake newsy.
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Hipotezy a wyniki badań
Wyniki ankiety (rozdział Kim jest snapchater i facebookowicz nad Wisłą?), badania fokusowego (rozdział Badanie fokusowe - Snapchat i Facebook) i analizy jakościowej
badania okulograficznego (rozdział Facebooki i Snapchat w badaniu okulograficznym)
zostały skonfrontowane z hipotezami badawczymi sformułowanymi na początku publikacji w podrozdziale Hipotezy badawcze i zmienne.
Hipotezy przyjęte w projekcie badawczym wynikały z opublikowanych w ostatnich kwartałach raportów badawczych, poświęconych użytkowaniu Facebooka i
Snapchata. Zestawienie dobranych do badania technik i metod pozwala na odniesienie się do zagadnień przyjętych w hipotezach na poziomie deskryptywnym. Przyjęcie
bądź odrzucenie poszczególnych hipotez oparto na wnioskach z wyników ankiet,
dyskusji fokusowych i – jeżeli było to możliwe – eksperymentów okulograficznych.

Dla Facebooka
H1. Im starsi badani, tym mniej wśród nich aktywnych użytkowników.
Ankieta. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród respondentów pozwoliły częściowo
potwierdzić te hipotezy. Przemawia za nimi fakt, że wszyscy badani studenci mają konto na portalu, natomiast wśród grupy dorosłych procent ten wynosi 80. Co więcej, jeśli
chodzi o reagowanie na posty, robi to 77% studentów, 70% uczniów i jedynie 37% dorosłych. W porównaniu z dorosłymi, większy procent studentów także udostępnia posty
(68-62% dorosłych). Jednak prym w komentowaniu postów wiodą właśnie dorośli (aż
87% z nich), zostawiając w tyle uczniów (67%) i studentów (64%). Największy procent
(75) dorosłych udostępnia treści, nie zwracając uwagi na reakcje swoich znajomych.
Dorośli także częściej od studentów oznaczają swoich znajomych w komentarzach (7560% studentów), jednak to uczniowie robią to najczęściej (85%). Wyniki wskazują za85
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tem, że to właśnie największy procent użytkowników w wieku studenckim ma konto na
Facebooku, jednak to dorośli są bardziej aktywni w sferze udostępniania czy komentowania postów. W wielu sferach są bardziej aktywni niż studenci.
Badanie fokusowe. Odpowiedzi badanych najstarszej grupy wskazują na fakt, że
pomimo przywiązania do Facebooka, dorośli respondenci nie są najbardziej aktywnymi
użytkownikami tego medium. Dużą aktywność wykazują za to studenci. Dla grupy gimnazjalno-licealnej najważniejszy jest Messenger, a nie ich facebookowe tablice. Wyniki
badania fokusowego potwierdzają więc tę hipotezę.

H2. Media społecznościowe, w szczególności Facebook, powodują pogłębienie postaw konformistycznych.
Ankieta. Sam fakt, że 93% respondentów ma konto na Facebooku (z czego najwięcej studentów, potem w kolejności uczniów) może potwierdzać zjawisko podążania
„za tłumem”, tj. za tendencjami i powszechnie akceptowanym stylem życia. Nie sposób
jednak dokładnie zweryfikować tej hipotezy na podstawie badania ankietowego. Badani
jako podstawę swojej aktywności na tym portalu podają bowiem swoje zainteresowanie
postem, daleko w tyle pozostawiając chęć wyrażenia swojego zdania (tylko 33% badanych). Co ciekawe, ponad połowa respondentów deklaruje, że nie powstrzymuje się
przed udostępnianiem treści ze względu na opinię swoich znajomych (65%) i dodatkowo reakcje znajomych na te opublikowane treści nie wpływają na charakter i rodzaj
dalszych aktywności badanych (70% z nich w ogóle się nimi nie przejmuje).
Badanie fokusowe. Zdecydowana większość badanych zakładała konta na
Facebooku, gdy większość ich znajomych już je miała, przy czym chęć podążania za
grupą była jednym z powodów założenia konta na portalu. Badanie fokusowe potwierdza tę hipotezę.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego
jedynie częściowo potwierdziły tę hipotezę. O ile w grupie studenckiej można odnotować przykłady zachowań konformistycznych zapoznawanie się z innymi komentarzami
i reakcjami przed zostawieniem własnej, reagowanie w podobny sposób co poprzednicy), o tyle w najmłodszej grupie podobne przypadki nie występowały. Gimnazjaliści i
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licealiści wydają się jedynie pobieżnie rzucać okiem na kolejne posty i nie interesować
się ani ich treścią, ani reakcjami i komentarzami innych ludzi, w ich zachowaniu dominuje obojętność i brak zaangażowania.

H3. Zaufanie do Facebooka spada, użytkownicy nie czują się tam bezpiecznie, a
więc są mniej skłonni do dzielenia się prywatnymi postami i zdjęciami.
Ankieta. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach nie można jednoznacznie potwierdzić ani sfalsyfikować drugiej części hipotezy. Z sytuacji opisanej we
wcześniejszym punkcie można wywnioskować, że użytkownicy jednak wciąż w większości ufają facebookowym treściom, więc raczej czują się na tym portalu komfortowo.
Badanie fokusowe. Badani nie wykazali spadku zaufania do Facebooka. Jeżeli mieliby z niego zrezygnować, byłoby to spowodowane powstaniem innego portalu społecznościowego lub po prostu zmęczeniem portalami społecznościowymi jako takimi.
Wyniki badania fokusowego falsyfikują więc tę hipotezę.

H4. Facebook stał się nieodłączną częścią codziennego rytmu internautów.
Ankieta. Wyniki ankiety nie potwierdzają ani nie obalają tej hipotezy, niemniej bardzo wysoki procent osób niemających tam konto, wysoka aktywność użytkowników,
motywacje użytkowania tej platformy, która daje głównie możliwość kontaktowania się
ze znajomymi (możliwość śledzenia informacji związanych ze szkołą/studiami/pracą
oraz tych ze świata) przemawia za potwierdzeniem tej hipotezy.
Badanie fokusowe. Korzystanie z Facebooka w wolnych chwilach, chwilach nudy,
jest włączeniem go do rytmu dobowego, jednak badani nie odpowiadali, że sprawdzają
Facebook na przykład zawsze przed snem lub zawsze po obudzeniu się. Wyniki badania
fokusowego nie pozwalają zatem na potwierdzenie tej hipotezy.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego nie potwierdzają tej hipotezy. Niemniej niezwykła sprawność w poruszaniu się po
platformie, szczególnie w przypadku grupy studentów, sugeruje, że Facebook jest im
doskonale znany i nawet używanie go na innym niż zazwyczaj urządzeniu (tj. tablecie
użytym w badaniu) nie stanowi przeszkody.
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H5. Głównym powodem korzystania z Facebooka jest zdobywanie informacji i
utrzymywanie kontaktów z bliskimi osobami.
Ankieta. Hipoteza ta została częściowo potwierdzona w badaniu ankietowym.
Wyniki ankiety wskazują, że komunikowanie jest główną funkcją Facebooka dla większości badanych. Z Messengera korzysta 93% respondentów. Dodatkowo możliwość
komunikowania z innymi motywuje do korzystania z Facebooka aż 91% badanych, natomiast możliwość śledzenia informacji ze świata motywuje tylko 63% badanych, 65%
respondentów jest motywowanych możliwością śledzenia informacji związanych ze
szkołą/studiami/pracą. Dla 51% ważne jest poszukiwanie interesujących wydarzeń. Tak
więc, choć zdobywanie informacji jest dla badanych bardzo ważne, to możliwość komunikowania jest o wiele ważniejsza.
Badanie fokusowe. We wszystkich grupach wiekowych powyższe funkcje
Facebooka pojawiały się jako powody do korzystania z aplikacji, jednak zdobywanie informacji nie dla wszystkich było główną funkcją. Badanie fokusowe potwierdza więc
powyższą hipotezę.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego
nie potwierdzają tej hipotezy.

H6. Popularność Facebooka wynika z mnogości oferowanych przez niego funkcji.
Ankieta. Konto na Facebooku miało 93% badanych, co może potwierdzać, że jest
on pewnego rodzaju fenomenem. Choć pytania zadane podczas badania nie pozwalają
w pełni potwierdzić, że jest to związane z mnogością funkcji, to odpowiedzi badanych
na temat tego jakich funkcji używają pokazują, że jest to hipoteza zasadna. Respondenci
chętnie korzystają z różnych funkcji Facebooka: 93% badanych korzystało z Messengera,
84% z polubień treści udostępnianych przez strony, 81% polubień treści udostępnianych przez znajomych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się udostępnianie postów ze swojego życia, jednakże z tej funkcji korzystało 30% badanych. Pokazuje to, że
mnogość funkcji jest ważna dla użytkowników. Hipoteza ta została zatem częściowo
potwierdzona.
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Badanie fokusowe. Badani wszystkich grup wiekowych zwracali uwagę na mnogość funkcji Facebooka i na fakt, że mało prawdopodobne jest powstanie portalu społecznościowego, który mógłby wyprzeć Facebooka. Badanie fokusowe potwierdza więc
tę hipotezę.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego
nie potwierdzają tej hipotezy.

H7. Z powodu coraz większej liczby materiałów informacyjnych udostępnianych
przez profile gazet i stacji telewizyjnych użytkownicy zaczęli traktować Facebooka jako
najszybsze i najpewniejsze źródło danych.
Ankieta. Hipoteza nie została potwierdzona. Zaledwie 61% badanych uznaje treści
udostępniane przez znajomych za wiarygodne. Tylko 53% respondentów uznaje za wiarygodne treści udostępniane przez oficjalne profile mediów publicznych/prywatnych
i osób publicznych, a 40% uznaje za wiarygodne treści, jeśli są one rzetelnie przedstawione. Pokazuje to, że choć Facebook jest ważnym źródłem informacji dla badanych, to
nie uważają go oni za źródło wiarygodne i pewne.
Badanie fokusowe. Część badanych, która w ogóle podała Facebook jako źródło
informacji, w zdecydowanej większości deklarowała, że znalezione na nim informacje
dodatkowo weryfikuje na innych portalach i w mediach tradycyjnych. Wyniki badania
fokusowego falsyfikują więc tę hipotezę.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego
częściowo potwierdziły tę hipotezę, część badanych z zainteresowaniem przeglądała
treści fanpage’a, co oznacza, że uważali zamieszczone na nim informacje za warte uwagi. Wielu badanych klikało w linki, dzięki którym mogli dowiedzieć się więcej na dany
temat, można więc wnioskować, że było to dla nich szybkie i łatwe źródło informacji.

Dla Snapchata
H8. Użytkownicy Snapchata mają wysoką świadomość zagrożeń prywatności w internecie. Zdają sobie sprawę, że odbiorca może zapisać ich wiadomość, więc rozważniej
dobierają publikowane treści.
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Ankieta. Użytkownicy Snapchata nie umieszczają takich samych treści na
Facebooku, zachodzi selekcjonowanie treści; (Facebook platformą bardziej „poważną”). Nie selekcjonują ich jednak ze względu na bezpieczeństwo treści w internecie.
Użytkownicy są świadomi możliwości zapisywania publikowanych przez siebie snapów
(niespełna 80% tak robi). Dopełniając kwestie bezpieczeństwa, 90% badanych jest świadomych możliwości wylogowania się z tej aplikacji, jednak robi to zaledwie 3% z nich.
Ma to związek (jak w przypadku Facebooka) z aplikacjami mobilnymi zainstalowanymi
na prywatnych smartfonach, co czyni tę akcję bardziej prywatną. Hipoteza ta została
zatem częściowo potwierdzona w badaniu ankietowym.
Badanie fokusowe. Zarówno grupa gimnazjalno-licealna, jak i grupa studencka
zdają sobie sprawę z możliwości screenowania snapów. Z ich odpowiedzi nie wynika
jednak, że przez to rozważniej dobierają udostępniane treści. Żaden z badanych nie
ma problemu z faktem, że inni użytkownicy mogą screenować ich snapy. Można więc
uznać, że powyższa hipoteza jest częściowo potwierdzona.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego
nie potwierdziły tej hipotezy w przypadku badanych, którzy Snapchata mieli (głównie grupa studentów, licealistów/gimnazjalistów). Użytkownicy zgodnie z poleceniem
wrzucali swoje filmiki na „My Story”, nie obawiali się więc o swoją prywatność i ewentualne upublicznienie treści. Z tej tendencji wyłamała się tylko jedna badana, która nie
zdecydowała się na nagranie filmiku.

H9. Fakt, że trzeba znać nazwę użytkownika, by znaleźć go na platformie, może
zachęcić do korzystania ze Snapchata najmłodsze pokolenie użytkowników, chcących
uniknąć kontroli rodziców.
Ankieta. Wyniki ankiety nie pozwalają na potwierdzenie ani obalenie tej hipotezy.
Badanie fokusowe: Badani nie poruszyli tego tematu w trakcie badań. Nie można
więc potwierdzić ani sfalsyfikować tej hipotezy.
Analiza jakościowa badania okulograficznego. Wyniki badania okulograficznego
nie potwierdzają tej hipotezy – najmłodsi badani, gimnazjaliści i licealiści, okazali się
najaktywniejszą grupą na Snapchacie.
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Wnioski końcowe
Kwestionariusz, który badani wypełniali samodzielnie, pozwolił uzyskać informacje na temat własnych odczuć badanych w kwestii użytkowania mediów społecznościowych63. W jednym z pytań badawczych zainteresowano się zagadnieniem wpływu mediów społecznościowych na kształtowanie się postaw konformistycznych. Należałoby
zauważyć, że większość badaczy nauk społecznych jest zgodna, że zachowanie jednostki jest w dużym stopniu motywowane czynnikami, takimi jak: potrzeba akceptacji, popularności czy prestiżu. Te czynniki prowadzić mogą do wyodrębnienia się postaw konformistycznych, natomiast wewnątrz grup społecznych może się pojawiać tendencja do
„karania” tych, którzy wyłamują się z określonych norm. Tym samym, jak udowadniał
ekonomista B. Bernheim, członkowie grup niekiedy dopasowują się do otoczenia, ponieważ zauważają, że jakiekolwiek odchylenie od normy może im w najgorszym razie
zaszkodzić, a na pewno nie przynieść korzyści64. W praktyce podobne mechanizmy zaobserwować można w świecie mediów społecznościowych. Jak pokazują badania grupy
naukowców z pekińskiego uniwersytetu Tsinghua i IBM T. J. Watson Research Center w
USA, którzy zaproponowali model Cofluence (połączenie angielskich słów Conformity i
Influence), efekty konformizmu w mediach społecznościowych można precyzyjnie zbadać za pomocą algorytmu probabilistycznego. Dzięki zastosowaniu tej metody, algorytm
może określić ilościowo, odróżnić typy konformizmu, a co najważniejsze, przewidywać
zachowania użytkowników mediów społecznościowych65. W omawianym projekcie nie
zastosowano podobnych wyliczeń, przeprowadzone badania jakościowe pozwalają jednak sformułować kilka wniosków dotyczących postaw konformistycznych w poszczególnych grupach wiekowych. Analiza wyników poszczególnych części badania w odpowiedzi na hipotezę czwartą (s. 94) pokazuje, że badani we wszystkich grupach zakładali
konta na Facebooku i Snapchacie w celu podążania za grupą rówieśniczą, co świadczy
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do pewnego stopnia o ich konformizmie. Najstarsza grupa odznaczała się najniższym
poziomem konformizmu, o którym można było wnioskować na podstawie udzielonych
odpowiedzi – badani w większości podawali, że nie są zainteresowani opiniami swoich
znajomych odnośnie treści, które publikują na portalach.
Głównym obszarem zainteresowania twórców projektu, który można zweryfikować na podstawie badania okulograficznego, jest sposób użytkowania mediów społecznościowych. Na podstawie badań zespół ustalił, że im starszy użytkownik, tym dokładniej
zapoznaje się z zawartością fanpage’a. Może to wynikać z kilku czynników. Część treści
zamieszczonych przez twórców projektu na stworzonym przez nich fanpage’u jest znana bardziej aktywnym użytkownikom internetu. Dla przykładu, jak wynika z wywiadów
fokusowych, młodsi badani na co dzień częściej mają styczność z memami, w związku
z czym lepiej wiedzą, jak szybko się z nimi zapoznawać – wiedzą, gdzie jest podpis,
znają zdjęcia, które powtarzają się w dziesiątkach internetowych memów. Możliwe, że
już przed badaniem znali użyte w jego trakcie treści, np. popularne wówczas, często
publikowane i dyskutowane przez internautów memy, które również zostały uwzględnione przy tworzeniu fanpage’a do badania. Dodatkowo najstarsza grupa badanych była
jedyną, która w trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych nie podała przeglądania memów jako jednej z głównych funkcji Facebooka. Fanpage stworzony przez zespół
badawczy był zaś w większości nastawiony na treści humorystyczne. Sformułowanie
pełnych wniosków wymagałoby więc stworzenia wyważonej strony zawierającej również treści informacyjne czy popularnonaukowe. Większe zaangażowanie grupy dorosłych oznacza jednak, że pomimo niewymienienia szukania treści humorystycznych
jako jednej z głównych funkcji Facebooka, byli oni nimi rzeczywiście zainteresowani.
Dodatkowo analiza jakościowa danych z badania okulograficznego pokazała, że grupa
studencka jest najbardziej aktywna i zaangażowana w czytanie i przeglądanie treści na
platformach, podczas gdy grupa gimnazjalno-licealna charakteryzuje się pobieżnym
przyswajaniem oglądanych treści i brakiem zaangażowania, zaś grupa dorosłych wydaje się najbardziej rozważna i powściągliwa w swoich reakcjach na zamieszczone posty. Z badania FGI wynika bowiem, że grupa badanych z gimnazjum/liceum jako jedyna
przyznaje się do równie częstego reagowania na posty zamieszczone przez strony typu
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fanpage, jak i na treści zamieszczane przez ich znajomych. Badanie przeprowadzone za
pomocą okulografu nie potwierdza jednak tego założenia, ponieważ najmłodsi respondenci bardzo rzadko reagowali na posty zamieszczone na fanpage’u stworzonym do
celów badania.
Grupa gimnazjalno-licealna na portalach poszukuje głównie rozrywki. Podobnie
jak pozostałe grupy, korzysta zarówno z Facebooka, jak i Snapchata głównie do komunikacji ze znajomymi. Należy w tym miejscu nadmienić, że na potrzeby badania autorzy
projektu uznali Messengera za integralną część Facebooka. Badani używają drugiego
medium, Snapchata, do udostępniania bardziej intymnych treści, co jest spowodowane
mniejszą, bliższą grupą znajomych. Respondenci nie mają przy tym problemu ze znajomymi screenującymi ich snapy. Warto w tym miejscu przytoczyć badania Rachel Grieve,
która przebadała 235 studentów, spośród których 134 osoby miały konto na Snapchacie.
Jak podaje badaczka, osoby te kładły większy nacisk na zagadnienie więzi społecznych66,
częściej korzystają z nowinek technologicznych, wolą komunikację online i są znacząco młodsi67. W omawianym projekcie to właśnie w najmłodszej, gimnazjalno-licealnej,
grupie najwyższy procent badanych miał konto na Snapchacie (83%, w porównaniu z
63% studentów i 0% dorosłych). Uczniowie nie wykorzystują jednak mediów społecznościowych do świadomej kreacji swojej osoby. Tablice facebookowe służą im głównie
do wyszukiwania treści humorystycznych, a sam portal pozwala również na komunikację wewnątrz grup uczniowskich i pozyskiwania tam informacji dotyczących szkoły.
Podobnie jak grupy studencka i dorosła, sprawdzają informacje znalezione na mediach
społecznościowych w innych źródłach, a brak konta nie oznacza dla nich ostracyzmu
towarzyskiego. Cechą charakterystyczną tej grupy jest bierność – nie są oni skłonni do
komentowania, udostępniania czy wyszukiwania informacji na portalach. Nie obawiają
się też, że ktoś może zobaczyć ich dane bądź treści, którymi się dzielą; obawa o prywatność i ochronę danych osobowych występuje w tej grupie bardzo rzadko. Jednocześni
– zarówno w przypadku Facebooka, jak i Snapchata – to w grupie gimnazjalno-licealnej
zanotowano najwyższy procent osób mających aktywne konta. Uczniowie, podobnie jak
66
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studenci, zadeklarowali również, że śledzą na Facebooku i Snapchacie influencerów.
Najciekawszym wnioskiem na temat badanych z grupy studenckiej, wynikającym
z badań fokusowych, jest to, że mają oni wysoką świadomość możliwości kreowania
swojej osoby w mediach społecznościowych. Wyniki analizy poszczególnym części badania w odpowiedzi na hipotezę nr 7 (s. 97-98) pokazują, że nie sposób jednoznacznie
określić, czy badani korzystają z możliwości kreowania innej wersji siebie. Co ciekawe, grupa badaczy ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec w raporcie „Facebook Profiles
Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization” doszła do wniosku, że użytkownicy
mediów społecznościowych wcale nie kreują wyidealizowanej, wirtualnej tożsamości.
Przebadawszy 236 osób w wieku 17-22 lat ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec, badacze
odkryli, że zachodzi zjawisko wręcz przeciwne – platformy mediów społecznościowych
pomagają w wyrażaniu swojego prawdziwego „ja”, co może tłumaczyć ich popularność68.
Członkowie grupy studentów okazali się być najbardziej aktywnymi użytkownikami zarówno Facebooka, jak i Snapchata. Używają oni wielu funkcji obu platform, chętnie
korzystają z możliwości reagowania, komentowania i udostępniania treści. Jako jedyni
zadeklarowali, że Facebook służy im do dzielenia się treściami związanymi ze swoją
działalnością artystyczną i zawodową. Doskonale poruszają się po obu platformach, ale
zdają sobie sprawę, że nie mogą wierzyć wszystkim informacjom, które znajdą w sieci.
Są też najbardziej ze wszystkich grup świadomi kwestii dotyczących bezpieczeństwa i
zwracają uwagę na to, kto ma dostęp do publikowanych przez nich treści.
Grupa dorosłych wykazuje najmniejsze zaangażowanie w „życie” na portalach społecznościowych, co nie przekłada się jednak na ich stopień przywiązania do tego typu
mediów. Jest to jednak jedyna grupa, w której żaden z badanych nie miał w trakcie badania aktywnego konta na Snapchacie, czego głównymi powodami były: brak zainteresowania treściami zamieszczanymi na tej platformie i chęć interakcji w prawdziwym, a
nie wirtualnym życiu. Funkcjonalności udostępniane przez Snapchat nie są dla tej grupy
atrakcyjne. Najważniejszą motywacją do korzystania z Facebooka jest dla członków tej
grupy możliwość śledzenia wiadomości ze świata, choć to właśnie w tej grupie zano-
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towano najniższy procent osób uważających treści pojawiające się na tej platformie za
wiarygodne. Dodatkowo najstarsza grupa badanych wykazuje najmniejsze zainteresowanie wyrażaniem swoich przekonań i poglądów na portalach społecznościowych. Nie
chcą tym samym narażać się na zażarte dyskusje ze swoimi znajomymi. Ma to również
związek z chęcią ochrony swojej prywatności i bezpieczeństwa w sieci.
Warto zaznaczyć, że zagrożenia w mediach społecznościowych nie muszą polegać
jedynie na możliwości natknięcia się na fake newsy. Jak podaje Remus Runcan, badania przeprowadzone na 134 respondentach w wieku 13-30 lat w rumuńskim regionie
Temesz pokazały, że przed użytkownikami mediów społecznościowych, w szczególności młodymi, stoją trzy inne zagrożenia. Po pierwsze, internet zatarł i zniekształcił samo
pojęcie tożsamości, przemieniając ją w tożsamość wirtualną – bardziej elastyczną niż
„realna”, pozwalającą na stworzenie kilka wersji swojej osoby, prowadzenie podwójnego
życia etc. Kolejnym zagrożeniem są nieprzyzwoite treści – zdjęcia, filmy – atakujące
użytkowników, których pojawianie się w mediach społecznościowych jest tak częste, że
stało się normalne i niewzbudzające emocji. Według autora, podobne zobojętnienie na
treści o wydźwięku seksualnym powoduje obniżenie standardów moralnych odbiorców.
Trzecim, najpoważniejszym zagrożeniem jest uzależnienie od mediów społecznościowych. Jak podaje Runcan, potrzeba nieustannego ich sprawdzania jest silniejsza niż uzależnienie od papierosów czy seksu. Choć jedynie 26,9% badanych przyznało, że sami są
uzależnieni lub znają kogoś takiego, autor badań twierdzi, że większość uzależnionych
od mediów społecznościowych zaprzecza temu faktowi, co widać w pytaniu o ilość godzin spędzanych dziennie na Facebooku – prawie 40% badanych spędza na nim od 1 do
3 godzin dziennie69. Choć podobne zagadnienia nie stanowiły przedmiotu omawianego
projektu, warto zaznaczyć, że zagrożenia w świecie mediów społecznościowych to temat społecznie ważny i aktualny, stwarzający pole do kolejnych badań.
Wyniki badania fokusowego pozwalają na sformułowanie wniosków dotyczących przyszłości Facebooka i Snapchata. Zainteresowanie i przywiązanie do Snapa
spada wraz z wiekiem. Niektórzy badani z grupy dorosłych mieli w przeszłości konta
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na tym medium, jednak zrezygnowali z nich z uwagi na nieprzystające do ich zainteresowań funkcjonalności. W trakcie badań zarówno grupa gimnazjalno-licealna, jak i
studencka zadeklarowały, że najprawdopodobniej po zakończeniu edukacji zrezygnują ze Snapchata. Można więc wnioskować, że – w badanych grupach – Snapchatowi
będzie trudno notować wyraźny wzrost liczby użytkowników, a zamiast tego będzie
następować rotacja pokoleniowa – dwudziesto- i trzydziestolatkowie będą rezygnować
z tego medium, a ich miejsce zajmą kolejni użytkownicy wchodzący w wiek nastoletni.
Ewentualny wzrost dla Snapchata mógłby być według tego założenia jedynie pozorny –
konta osób rezygnujących teoretycznie dalej by istniały, ale pozostawałyby nieaktywne.
Jaśniejsza przyszłość zarysowała się dla Facebooka. Mnogość funkcji pozwala na utrzymanie dorastających użytkowników – najmłodsi dalej będą szukać memów i wrzucać
własne humorystyczne zdjęcia, studenci i osoby wchodzące na rynek pracy będą mogły
szukać informacji interesujących ich w życiu prywatnym i zawodowym, a najstarsi użytkownicy będą mogli znaleźć interesujące ich wydarzenia, szukać informacji i utrzymywać kontakt ze znajomymi. Według badanych, jedyną możliwością zrezygnowania przez
nich z Facebooka jest powstanie nowego, lepszego portalu społecznościowego. Nie byli
jednak w stanie odpowiedzieć, co takie medium musiałoby zaoferować.
Biorąc pod uwagę wnioski płynące z analizy wyników wszystkich metod badawczych wykorzystanych w omawianym projekcie, można pokusić się o zdefiniowanie
trzech pokoleń ludzi korzystających z mediów społecznościowych. Z uwagi na różne
definicje i rocznikowe przyporządkowanie pokoleń X, Y, Z, pojawiające się w pracach
socjologów i antropologów, a także częste niedopasowanie ich do tematyki mediów
społecznościowych, autorzy na podstawie badań postanowili stworzyć trzy nowe określenia pokoleń właściwe dla poruszanej tematyki70.

Pokolenie użytkowników pozornie aktywnych
Grupa gimnazjalno-licealna, a więc ludzie urodzeni na przełomie XX i XXI wieku, poświęcają dużo czasu na korzystanie z mediów społecznościowych, jednak jest
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to działanie mechaniczne. Potwierdziła to jednoznacznie analiza jakościowa badania
okulograficznego. Ta grupa badanych swoje pierwsze doświadczenia z portalami społecznościowymi miała już w wieku kilku lat. Scrollują swoje facebookowe tablice, przeglądają zdjęcia na Snapchacie, jednak nie przywiązują dużej wagi do treści. Nie klikają na
udostępnione artykuły, nie reagują na posty. Jeżeli przyswajają na stałe treści z portali
społecznościowych, zwykle robią to bezrefleksyjnie. Ta obserwacja z badania okulograficznego znalazła również potwierdzenie w trakcie badania fokusowego. Można więc
nazwać ich pokoleniem pozornie czynnych użytkowników mediów społecznościowych.
Facebook i Snapchat jest dla nich z jednej strony jednym ze sposobów zabicia czasu, z
drugiej – głównym sposobem codziennej komunikacji z rówieśnikami. Należy jednak
nadmienić, że postrzeganie mediów społecznościowych jako kanału komunikacyjnego ze światem jest właściwe dla wszystkich grup badanych. Tę grupę od pozostałych
odróżnia przede wszystkim małe zaangażowanie w odbierane treści. Użytkownicy pozornie aktywni przywiązywali również najmniejszą wagę do kwestii bezpieczeństwa w
sieci.

Pokolenie użytkowników aktywnych
Grupa studentów urodzona w połowie lat 90. XX wieku, czyli ostatnie roczniki
wychowujące się bez Facebooka i Snapchata, jednak korzystające z nich już w latach nastoletnich, okazała się być najbardziej zaangażowana w portale społecznościowe. Jako
jedyni dostrzegają w Facebooku możliwości pokazania się światu – promowania swojej
działalności artystycznej i zawodowej. Badania wskazują na fakt, że brakuje u nich mechanicznego działania właściwego dla młodszej grupy. To pokolenie reaguje na posty,
komentuje, udostępnia. Czyta interesujące ich artykuły znalezione na facebookowej tablicy, a następnie pogłębia znalezione tam informacje w innych źródłach. Social media
to dla nich źródło wiedzy codziennej i zabawy, ale także platforma do komunikowania
się ze znajomymi i współpracownikami. Zauważają i korzystają z nowych funkcjonalności mediów społecznościowych szybciej niż najstarsza grupa badanych, jednocześnie korzystając z nich bardziej efektywnie niż grupa najmłodsza. W porównaniu z pokoleniem użytkowników pozornie aktywnych zwracają większą uwagę na praktyczne

97

Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych

funkcjonalności Facebooka – komunikacja i rozrywka to dla nich nie wszystko. Promują
swoją działalność zawodową i artystyczną, jednocześnie zdając sobie sprawę z faktu, że
muszą ostrożnie dobierać udostępniane treści, ponieważ ich obecni lub przyszli pracodawcy mogą kontrolować ich konta.

Pokolenie użytkowników pozornie biernych
Najstarsi badani, czyli osoby mogące mieć dzieci w wieku najmłodszego badanego
pokolenia, media społecznościowe poznawali jako dorośli. W ich sposobie użytkowania
portali społecznościowych na pierwszy plan wysuwa się obawa o własną prywatność.
W trakcie korzystania z Facebooka towarzyszy im obawa, kto zobaczy ich aktywność i
jak każdy post, polubienie czy komentarz może wpłynąć na ich relacje ze znajomymi,
czy współpracownikami. Obawa ta powstrzymuje ich przed większą aktywnością na
mediach społecznościowych. Nie oznacza to jednak, że nie przeglądają uważnie swoich
facebookowych tablic. To pokolenie nie wykorzystuje jednak portali społecznościowych
do promowania czy kreowania siebie. Są one dla nich przede wszystkim źródłem rozrywki, komunikacji i informacji. Podobnie do pokolenia czynnych użytkowników sprawdzają w innych źródłach newsy znalezione w internecie. Różnice w korzystaniu z mediów społecznościowych między pokoleniem użytkowników pozornie biernych a pozostałymi grupami wynikają najprawdopodobniej z ich nieufności względem tych portali.
Fakt, że uczyli się korzystania z internetu jako dorośli ludzie i z tymi doświadczeniami
zakładali konta na portalach społecznościowych, sprawił, że każda aktywność jest przez
nich dokładniej analizowana niż przez młodsze pokolenia.
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Posłowie

Badania opisane w publikacji zostały przeprowadzone w 2017 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem skandalu dotyczącego wykorzystania danych około 87 milionów
użytkowników Facebooka przez firmę Cambridge Analytica71. Biorąc pod uwagę, że jedno
z głównych pytań badawczych dotyczyło poziomu zaufania użytkowników Facebooka
do tego portalu społecznościowego, część dotycząca tej tematyki wymaga uaktualnienia. Nigdy wcześniej nie było bowiem sytuacji, która na taką skalę kazałaby zastanowić
się osobom korzystającym z portali społecznościowych nad tematem ochrony swoich
danych osobowych w sieci. W następstwie ruszyła również ogólnoświatowa akcja usuwania kont na Facebooku przez korporacje, celebrytów i osoby prywatne72. Istnieje więc
wysokie prawdopodobieństwo, że gdyby badanie zostało powtórzone w tym momencie, odpowiedzi badanych na temat ich poziomu zaufania do Facebooka byłyby inne,
a dyskusja w części badania fokusowego dotyczącego tej tematyki mogłaby skupić się
głównie na wspomnianym skandalu. Wnioski z przeprowadzonych badań można byłoby
wykorzystać na przykład do porównania poziomu zaufania internautów do Facebooka
przed wybuchem afery Cambridge Analytica i po niej.
Przykład afery Cambridge Analytica ukazuje, jak trudno jest przeprowadzić badanie bieżącego stanu portali społecznościowych, którego wyniki znajdą odzwierciedlenie
w rzeczywistości w przyszłości. Nie ma pewności, że na jaw nie wyjdą kolejne skandale
dotyczące zarządzaniem danymi użytkowników przez właścicieli tych platform. Wynika
to z faktu, że w celu efektywnego korzystania z portali społecznościowych użytkownicy
dzielą się, często bez umiaru, swoimi danymi osobowymi, zdjęciami i informacjami na
temat codziennego życia, często nie zdając sobie sprawy z następstw udostępniania
71

O. Solon, Facebook says Cambridge Analytica may have gained 37M more users’ data, https://www.theguardian.

com/technology/2018/apr/04/facebook-cambridge-analytica-user-data-latest-more-than-thought, 4.04.2018
[data dostępu: 13.05.2018].
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A. Griffin, Delete Facebook campaign takes off – but actually removing your data might prove more difficult than it

seems, https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/delete-facebook-cambridge-analytica-campaign-deactivate-data-remove-hide-privacy-a8266671.html, 21.03.2018 [data dostępu: 13.05.2018].
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tych danych. Jest to spowodowane między innymi niedokładnym zapoznawaniem się
użytkowników z regulaminami portali i zgodami, których udzielają ich właścicielom w
kontekście dysponowania ich osobistymi danymi. Co więcej, twórcy portali społecznościowych, starając się utrzymać zainteresowanie internautów swoimi platformami,
stale udoskonalają swoje oferty o nowe funkcjonalności i poprawiają te już istniejące. W
związku z tym, badania ulubionych funkcjonalności użytkowników i sposobów, w jaki
korzystają z portali społecznościowych, muszą być co jakiś czas aktualizowane.
Dodatkowo zespół badawczy napotkał problemy wynikające ze specyfiki wykorzystanych metod badawczych. W trakcie badania okulograficznego u wielu badanych
próbkowanie wyników nie osiągnęło wymaganego poziomu 50%. Wynika to z faktu, że
wykorzystany sprzęt (Tobii X2) wymagał statycznego ustawienia urządzenia mobilnego,
na którym odbywało się badanie oraz statycznego ustawienia badanego i braku ruchu
przez całe badanie, co było niezwykle trudne szczególnie w trakcie części badania dotyczącej Snapchata – urządzenie musiało zostać ustawione w taki sposób, aby badany w
trakcie nagrywania snapa widział na ekranie jedynie połowę swojej twarzy i z przyzwyczajenia starał się ustawić przed tabletem w taki sposób, żeby na ekranie widoczna była
cała jego twarz, ale to mogło doprowadzić do rozkalibrowania.
W trakcie badania fokusowego grupy gimnazjalnej powstał problem z dostosowaniem się badanych do wymogów badania. Uczestnicy w trakcie dyskusji udzielali zdawkowych odpowiedzi i bawili się telefonami, nie zwracając uwagi na prośby moderatorów
rozmowy o odłożenie ich na czas badania. Gimnazjaliści nie wykazywali zainteresowania badaniem, przez co trwało ono ponad dwa razy krócej niż badania wszystkich innych grup. Moderatorzy dyskusji mieli również wrażenie, że uczestnicy z tej grupy byli
niechętni do prezentowania swoich przemyśleń przed uczestnikami grupy. W związku
z tym, większość wniosków z badania fokusowego na temat grupy gimnazjalno-licealnej
musiała zostać sformułowana w pewnej mierze na podstawie dyskusji zrealizowanych w
dwóch grupach licealistów.
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Summary

Karl Mannheim (1928/1952) in essay ‘The Problem of Generations’ from the late
1920s as well as José Ortega y Gasset (1923/1931, 1930/1932), in interwar period, were
probably first writing about ‘the rhythm of ages’ (Ortega y Gasset 1923/1931: 15) by
which societies were changing. It seems that the interest of both Mannheim and Ortega
y Gasset was thus not primarily the generations themselves, but rather generations
as an explanatory factor for understanding why societies were changing. However, a
generation, in Mannheim’s sense, is a group of people who have a similar relation to
societal happenings. This concept were and actually still is explored by numerous of
scientist in past decades. From media-related perspective, the most important thing in
this so-called generations’ paradigm is – in fact – the media experience during growing
up is relevant in defining generations and their media consumption cultures (Aroldi
2011). According to Siibak et al. (2014) each generation grows up with a specific style
of media usage and culture (responding to the available media-scape), which helps to
differentiate audience practices of a generation (Schäffer 2003; Colombo 2011). It seems
that the experience with media and technologies on the formative years of a generation
shape some features of their audience practices in the course of the whole lifecycle of
its members. Consequently different generations have been labeled as mediagenerations (Vittadini et al. 2013) We can even mention some of them, for instance, the ’radio
generation’ (Maas and Gonzales 2005), ‘net generation’ (Tapscott 1998), the ‘digital natives’ (Prensky 2001), ‘generation X’ (Coupland 1991) and ‘digital generation’ (Edmunds
& Turner 2005, Buckingham & Willett 2006). In recent years we can observe appearing
a new aspects of mentioned above mediagenerations. I would call it “subgenerations”
dedicated to specific trend, phenomenon, activity, or even particularly applications like
Facebook or Snapchat (See: Opermann, 2014). In this publication research team would
like to present a results from empirical research dedicated to way of using Facebook
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and Snapchat by representatives of different generations. The main questions were:
what are the purposes of using FB/SNAP platform? Do social media – specifically FB/
SNAM app - shape conformist attitudes? If so, how they do it? Finally, what kind of
models of behavior in social media (FB/SNAP) we can distinguish between different generations? Three groups of respondents were invited to the study: people that remember times before internet era (born before 1975, probably ‘digital immigrants’), people
that were growing up with some usage of internet (born late 1980, early 1990, probably
‘Millenniums’), and finally people living and knowing only times of internet, somehow
immersed in the internet (born late 1990, after 2000, probably ‘digital natives’). All three
groups went through (in this order) Eyetracking / UX experiment (with tasks to do)
with using Facebook and/or Snapchat, then they were answering the questionnaire
and finally participating in Focus Group Interviewing about mentioned social platforms
(three homogenous generation groups – 8-12 persons). Results from all, three research
steps were triangulated. This research were conducted in Laboratory of Media Studies
et Warsaw University in the end of 2017.
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Aneks 1. Kwestionariusz wypełniany
przez respondentów

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej social mediów. Na każde pytanie prosimy o udzielenie co najmniej jednej odpowiedzi.
1. Nick
2. Rok urodzenia
3. Płeć
• kobieta
• mężczyzna
4. Czy masz Facebooka?
• tak
• nie
5. Z jakich funkcji Facebooka korzystasz? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• udostępnianie (funkcja share) treści, które uważasz za interesujące
• udostępnianie (funkcja share) zdjęć, wpisów na bieżąco ze swojego życia
• polubienie (like) treści udostępnianych przez znajomych
• polubienie (like) treści udostępnianych przez obserwowane profile, strony,
fanpage
• reagowanie (reacts) na treści udostępniane przez znajomych (wyrażanie
emocji poprzez użycie emotikonów)
• reagowanie (reacts) na treści udostępniane przez obserwowane profile,
strony, fanpage
• wysyłanie wiadomości (Messenger)
6. Co motywuje Cię do korzystania z Facebooka? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• możliwość komunikowania się z innymi
• możliwość śledzenia wiadomości ze świata
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• możliwość śledzenia informacji związanych ze szkołą/ studiami/ pracą
• możliwość obserwowania aktywności znajomych
• możliwość śledzenia wiadomości dotyczących rozrywki, showbiznesu
• poszukiwanie rozrywki (gry, video umieszczane na fanpage’ach)
• Facebook jako źródło inspiracji – poszukiwanie ciekawych filmów, książek,
tricków
• poszukiwanie interesujących wydarzeń
7. Czy reagujesz na posty za pomocą ikonek „wrr”, „przykro mi”, „ha ha”, „super”,
„wow”?* Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
8. Czy komentujesz posty?* Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
9. Czy udostępniasz posty?* Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
10. Gdy zakładałam/em Facebooka:* Wybierz jedną odpowiedź
• większość moich znajomych go miała
• kilkoro z moich znajomych go miało
• miały go tylko osoby, które uważam za popularne w mojej grupie znajomych
• mieli go tylko moi najbliżsi przyjaciele
• mieli go niektórzy członkowie mojej rodziny
• nikt z moich znajomych i przyjaciół go nie miał
11. Czy kiedykolwiek edytowałeś ustawienia dostępu do treści, które zamieszczałeś do FB? Wybierz jedną odpowiedź
• tak, zwracam uwagę na to, kto może zobaczyć udostępniane przeze mnie
treści
• nie, nie zwracam na to uwagi
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12. W jakich sytuacjach lajkujesz, komentujesz lub udostępniasz posty/zdjęcia/wideo/udostępnienia swoich znajomych na Facebooku? Wybierz jedną lub więcej
odpowiedzi
• kiedy inni moi znajomi to zrobili
• kiedy treść mnie zainteresuje
• gdy zależy mi na zdaniu osoby, która udostępniła post
• gdy chcę przedstawić swoje zdanie
• gdy zamieściła go osoba, którą lubię – treść postu nie ma wtedy znaczenia
• nigdy tego nie robię
13. Czy opinia Twoich znajomych powstrzymuje Cię przed udostępnianiem treści
na Facebooku? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
14. Czy sposób, w jaki inni użytkownicy zareagowali na Twoje poprzednie aktywności wpływa na udostępniane przez Ciebie treści? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
15. Czy oceniasz treści udostępniane przez Twoich znajomych pojawiające się na
Facebooku jako wiarygodne? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
16. Czy oceniasz treści pojawiające się na Facebooku jako wiarygodne? Wybierz
jedną lub więcej odpowiedzi
• tak
• tak, jeśli są to treści udostępnione przez oficjalne profile mediów publicznych/prywatnych lub profile osób publicznych
• tak, jeśli są to treści udostępniane przez moich znajomych
• tak, jeśli informacje są rzetelnie przedstawione
• nie
• nie, jeśli profil je udostępniający wcześniej przedstawiał fałszywe treści
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• przed podjęciem decyzji zwracam uwagę na komentarze/reakcje/ilość
udostępnień
17. Czy oznaczasz znajomych w komentarzach pod postami? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
18. Czy zazwyczaj to Ty dodajesz nowych znajomych, czy oni Ciebie? Wybierz jedną odpowiedź
• częściej ja dodaję nowych znajomych
• częściej inni dodają mnie do znajomych
• ja dodaję nowych znajomych równie często co inni użytkownicy dodają
mnie
19. Co jest dla Ciebie motywacją do usunięcia kogoś z grona znajomych? Wybierz
jedną lub więcej odpowiedzi
• różnica poglądów pomiędzy mną, a znajomym
• używanie przez niego wulgaryzmów, obrażanie innych użytkowników, negatywne wypowiedzi dotyczące np. rasy, religii, tożsamości płciowej, narodowości
• nie chcę, żeby ten konkretny znajomy widział udostępnione przeze mnie
treści
• znajomy udostępnia za dużo treści
• nie utrzymuje z tym użytkownikiem kontaktów w realnym życiu
• pokłóciliśmy się w realnym życiu
• nie chcę, żeby inni znajomi widzieli, że znam tę osobę
20. Czy blokujesz komentarze innych użytkowników? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
21. Czy wylogowujesz się z aplikacji gdy kończysz z niej korzystać? Wybierz jedną
odpowiedź
• tak
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• nie
22. Dlaczego nie masz Facebooka? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• zbytnio mnie angażował
• używam innych platform
• obawiam się o prywatność udostępnianych treści
• brakuje mi czasu
• nie interesują mnie social media
• nie interesują mnie treści zamieszczane na Facebooku
• nie lubię dzielić się z innymi moim życiem
• wolę interakcje w realnym życiu
• czuje się bardziej niezależny/a bez Facebooka
23. Czy masz Snapchata? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
24. Z jakich funkcji Snapchata korzystasz? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• wysyłanie zdjęć - snapów
• korzystanie z czatu
• oglądanie snapów znajomych
• wysyłanie wideo - snapów
• funkcja aparatu zamiast systemowej aplikacji do robienia zdjęć
• funkcja aparatu w związku z dostępnymi filtrami/ dodatkami (naklejki,
podpisy, rysowanie)
• korzystanie z funkcji Discover/ featured
• zbieranie trofeów
• wykonywanie rozmów wideo
• wykonywanie rozmów telefonicznych
25. Co motywuje Cię do korzystania ze Snapchata? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• możliwość komunikowania się z innymi
• możliwość obserwowania aktywności znajomych
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• możliwość śledzenia celebrytów/influencerów
• możliwość śledzenia interesujących kont
• możliwość przerabiania zdjęć za pomocą filtrów
26. Czy korzystasz z My Story? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
27. Czy dodajesz do swoich snapów podpisy, emotikonki, rysunki itp? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
28. Czy robisz screeny snapów znajomych?* Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
29. Dlaczego robisz screeny snapów znajomych? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• chcę potem żartować z dziwnych treści udostępnianych przez moich znajomych
• chcę pokazać wiadomość osobie, do której nie została wysłana
• nie wiem, być może później do czegoś wykorzystam zapisaną wiadomość
• podoba mi się treść udostępniona przez znajomego i chcę do niej wracać
30. Dlaczego nie robisz screenów snapów znajomych? Wybierz jedną lub więcej
odpowiedzi
• uważam, że jest to nie w porządku w stosunku do znajomych
• boję się, że znajomy będzie na mnie zły/obrazi się jeśli to zrobię
• sam/a nie chciałbym/abym, aby ktoś screenował moje wiadomości
• nie wiem, po prostu mnie to nie interesuje
31. Czy jak zakładałeś/aś Snapchata: Wybierz jedną odpowiedź
• większość moich znajomych go miała
• kilkoro z moich znajomych go miało
• miały go tylko osoby, które uważam za popularne w mojej grupie znajo-
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mych
• mieli go tylko moi najbliżsi przyjaciele
• mieli go niektórzy członkowie mojej rodziny
• nikt z moich znajomych i przyjaciół go nie miał
32. Czy wysyłasz treści tylko do niektórych znajomych, do wszystkich, czy do specjalnie stworzonych grup? Wybierz jedną odpowiedź
• do niektórych znajomych
• do wszystkich
• do grup
33. Czy dzielisz się na Snapchacie treściami, którymi nie podzieliłbyś/podzieliłabyś się na Facebooku? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
34. Czy używasz filtrów? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
35. Dlaczego używasz filtrów? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• uważam, że wyglądam lepiej
• uważam je za zabawne
• moi znajomi ich używają
• są modne
36. Dlaczego nie używasz filtrów? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
uważam je za zbyteczne
• moi znajomi nie używają konkretnego filtru
• są niemodne
• uważam je za infantylne
37. Czy wiesz, że masz możliwość wylogowania się z aplikacji? Wybierz jedną odpowiedź
• tak
• nie
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38. Czy wylogowujesz się z aplikacji, gdy kończysz z niej korzystać? Wybierz jedną
odpowiedź
• tak
• nie
39. Dlaczego nie masz Snapchata? Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
• zbytnio mnie angażował
• używam innych platform
• obawiam się o prywatność udostępnianych treści
• brakuje mi czasu
• nie interesują mnie social media
• nie interesują mnie treści zamieszczane na Snapchacie
• nie lubię dzielić się z innymi moim życiem
• wolę interakcje w realnym życiu
• czuje się bardziej niezależny/a bez Snapchata
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Aneks 2. Scenariusz badania fokusowego

Pytanie 1. Do czego najczęściej używacie Facebooka, a do czego Snapchata?
Pytanie 2. Dlaczego założyliście konta na Facebooku i Snapchacie?
Pytanie 3. Chcielibyśmy zapytać osoby, które nie mają konta na Facebooku/
Snapchacie, o to, dlaczego tego konta nie mają?
Pytanie 4. Czy w momencie, gdy zakładaliście konta na Facebooku i Snapchacie,
większość Waszych znajomych i rodziny już je miała, czy byliście pierwsi w swoim otoczeniu?
Pytanie 5. Czy brak konta na Facebooku i Snapchacie może wykluczać z jakiegoś
grona, społeczności?
Pytanie 6. Myśleliście kiedyś o zrezygnowaniu z Facebooka albo Snapchata?
Pytanie 7. Sugerujecie się liczbą polubień profili, zanim sami je polajkujecie?
Pytanie 8. Jakie są Wasze główne źródła informacji?
Pytanie 9. Czy zdarza się Wam ograniczać widoczność postów na Facebooku?
Pytanie 10. Czy reagujecie wyłącznie na posty znajomych, czy na wszystkie, które
się Wam pojawiają, np. z fanpage’y?
Czy z komentowaniem jest tak samo?
Pytanie 11. Czy zdarza Wam się zrobić zdjęcie tylko po to, by umieścić je na portalu społecznościowym?
Pytanie 12. Czy liczba lajków, komentarzy, itp. pod waszymi postami wpływa jakoś
na wasze samopoczucie?
Pytanie 13. Co może być motywacją do usunięcia kogoś z grona znajomych?
Pytanie 14. Czy zdarza Wam się dzielić na Snapchacie treściami, którymi nie podzielilibyście się na Facebooku?
Pytanie 15. Jaki macie stosunek do znajomych robiących screenshoty Waszych
Snapów?
Pytanie 16. Czy używacie filtrów na Snapchacie?
Pytanie 17. Czy w najbliższym czasie bylibyście gotowi usunąć konto na
Facebooku lub na Snapchacie?
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1. Imię i nazwisko kodera*
2. Nick respondenta*
3. Grupa wiekowa respondenta*
• gimnazjum/liceum
• student
• dorosły
4. Czy respondent ma Facebook*
• Tak
• Nie
Facebook
5. Czy badany obejrzał fanpage do końca?*
• Tak
• Nie
Mem Duda
6. Ile reakcji miał post w momencie przeprowadzania badania?*
7. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
8. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
9. Czy badany przeczytał komentarze pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
10. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
11. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
12. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
13. Czy badany skomentował post?*
• Tak
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• Nie
14. Czy badany reagował na komentarze lub odpowiadał na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
15. Analiza kodera*
Zlot Emo
16. Ile reakcji miał post w momencie badania?*
17. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
18. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
19. Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
20. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
21. Czy badany polubił post? *
• Tak
• Nie
22. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
23. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
24. Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
25. Czy badany wszedł w wydarzenie?*
• Tak
• Nie
26. Czy badany kliknął „wezmę udział” lub „zainteresowany”?*
• Tak
• Nie
27. Analiza kodera*
Zdjęcie w tle
28. Ile reakcji miał post w momencie badania?*
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29. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
30. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
31. Czy badany przeczytał komentarze pod postem?*
• Tak
• Nie
32. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
33. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
34. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
35. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
36. Czy badany reagował na komentarze lub odpowiadał na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
37. Analiza kodera*
Ciacho tygodnia
38. Ile reakcji miał post w momencie badania? *
39. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
40. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
41. Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
42. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
43. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
44. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
45. Czy badany skomentował post?*
• Tak
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• Nie
46. Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
47. Czy badany wszedł w link?*
• Tak
• Nie
48. Czy badany przescrollował cały artykuł?*
• Tak
• Nie zaczął scrollować.
• Przeskrolował część artykułu.
• Nie wszedł w link.
49. Analiza kodera*
Agresywne gimnazjalistki
50. Ile reakcji miał post w momencie przeprowadzania badania?*
51. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
52. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
53. Czy badany przeczytał komentarze pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
54. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
55. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
56. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
57. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
58. Czy badany reagował na komentarze lub odpowiadał na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
59. Czy badany wszedł w link?*
• Tak
• Nie
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60. Czy badany przescrollował cały artykuł?*
• Tak
• Nie zaczął scrollować.
• Przescrollował część artykułu.
• Nie wszedł w link.
61. Czy badany odtworzył film?*
• Nie
• Obejrzał cały film.
• Obejrzał część filmu.
• Nie wszedł w link.
62. Analiza kodera*
Magdalena Żuk
63. Ile reakcji miał post w momencie badania?*
64. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
65. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
66. Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
67. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
68. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
69. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
70. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
71. Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
72. Czy badany wszedł w link?*
• Tak
• Nie
73. Czy badany przescrollował cały artykuł?*
• Tak
• Nie zaczął scrollować
• Przescrollował część artykułu.
• Nie wszedł w link.
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74. Analiza kodera*
Papież
75. Ile reakcji miał post w momencie badania?*
76. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
77. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
78. Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
79. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
80. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
81. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
82. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
83. Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
84. Czy badany wszedł w link?*
• Tak
• Nie
85. Czy badany przescrollował cały artykuł?
• Tak
• Nie zaczął scrollować.
• Przescrollował część artykułu.
• Nie wszedł w link.
86. Analiza kodera*
Korwin
87. Ile reakcji miał post w momencie przeprowadzania badania?*
88. Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
89. Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
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90. Czy badany przeczytał komentarze pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
91. Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
92. Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
93. Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
94. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
95. Czy badany reagował na komentarze lub odpowiadał na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
96. Czy badany wszedł w link?*
• Tak
• Nie
97. Czy badany przescrollował cały artykuł?*
• Tak
• Nie zaczął scrollować.
• Przescrollował część artykułu.
• Nie wszedł w link.
98. Czy badany odtworzył film?*
• Nie
• Obejrzał cały film.
• Obejrzał część filmu.
• Nie wszedł w link.
99. Analiza kodera*
Flaming
100.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
101.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
102.
Czy badany zapoznał się z postem?
• Tak
• Nie
103.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
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• Pod postem nie było komentarzy.
104.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
105.
Czy badany polubił post?
• Tak
• Nie
106.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
107.
Czy badany skomentował post?
• Tak
• Nie
108.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
109.
Czy badany wszedł w link?*
• Tak
• Nie
110.
Czy badany przescrollował cały artykuł?*
• Tak
• Nie zaczął scrollować.
• Przescrollował część artykułu.
• Nie wszedł w link.
111. Analiza kodera*
Zdjęcie profilowe
112.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
113.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
114.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
115.
Czy badany przeczytał komentarze pod postem?*
• Tak
• Nie
116.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
117.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
118.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
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• Nie
119.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
120.
Czy badany reagował na komentarze lub odpowiadał na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
121.
Analiza kodera*
Wydarzenie Badanie LBM
122.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
123.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
124.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
125.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
126.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
127.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
128.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
129.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
130.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
131.
Czy badany wszedł w wydarzenie?*
• Tak
• Nie
132.
Czy badany kliknął „wezmę udział” lub „zainteresowany”?*
• Tak
• Nie
133.
Analiza kodera*
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Pazdan
134.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
135.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
136.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
137.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
138.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
139.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
140.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
141.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
142.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak, odpowiedział.
• Tak, zareagował.
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
143.
Analiza kodera*
Dowcip u lekarza
144.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
145.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
146.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
147.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
148.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
149.
Czy badany polubił post?*
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• Tak
• Nie
150.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
151.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie? *
• Tak, odpowiadał.
• Tak, zareagował.
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
152.
Analiza kodera*
Familiada
153.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
154.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
155.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak, obejrzał cały film.
• Obejrzał część filmu.
• Nie obejrzał filmu.
156.
Czy badany zapoznał się z postem? (włączył dźwięk)*
• Tak
• Nie
157.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
158.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Nie było reakcji pod postem.
159.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
160.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
161.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
162.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak, odpowiadał.
• Tak, zareagował.
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
163.
Analiza kodera*
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Dowcip baba u lekarza
164.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
165.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
166.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
167.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
168.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
169.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
170.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
171. Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
172.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub zareagował na nie?*
• Tak, odpowiedział.
• Tak, zareagował.
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
173.
Analiza kodera *
Top 10 stron
174.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
175.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
176.
Czy badany zapoznał się z postem? (obejrzał zdjęcie)*
• Tak
• Nie
177.Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
178.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
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179.

180.

181.

182.

183.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy badany polubił post?*
Tak
Nie
Czy badany zareagował na post?*
Tak
Nie
Czy badany skomentował post?*
Tak
Nie
Czy badany skomentował odpowiedzi pod postem lub zareagował na nie?*
Tak, odpowiedział.
Tak, zareagował.
Nie
Pod postem nie było komentarzy.
Analiza kodera*

Karambol na A4
184.
Ile reakcji miał post w momencie badania? *
185.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
186.
Czy badany zapoznał się z postem? (czy rozwinął?).*

187.

188.

189.

190.

191.

192.

• Tak
• Nie
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
Czy badany skomentował odpowiedzi pod postem lub zareagował na nie?*
• Tak, skomentował.
• Tak, zareagował.
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
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193.

Analiza kodera*

Mem student
194.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
195.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
196.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
197.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
198.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
199.
Czy badany polubił post?
• Tak
• Nie
200.
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
201.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
202.
Czy badany skomentował odpowiedzi pod postem lub zareagował na nie?*
• Tak, skomentował.
• Tak, zareagował.
• Nie
203.
Pod postem nie było komentarzy.
204.
Analiza kodera*
Koty w siatce
205.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
206.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
207.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak, obejrzał cały film.
• Obejrzał część filmu.
• Nie obejrzał filmu.
208.
Czy badany zapoznał się z postem (włączył dźwięk)?*
• Tak
• Nie
209.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
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210.

211.

212.

213.

214.

215.

• Pod postem nie było komentarzy.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
Czy badany zareagował na post?*
• Tak
• Nie
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
Czy badany skomentował odpowiedzi pod postem lub zareagował na nie?*
• Tak, skomentował.
• Tak, zareagował.
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
Analiza kodera*

Dowcip nazwanie choroby
216.
Ile reakcji miał post w momencie badania?*
217.
Ile komentarzy miał post w momencie badania?*
218.
Czy badany zapoznał się z postem?*
• Tak
• Nie
219.
Czy badany zapoznał się z komentarzami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było komentarzy.
220.
Czy badany zapoznał się z reakcjami pod postem?*
• Tak
• Nie
• Pod postem nie było reakcji.
221.
Czy badany polubił post?*
• Tak
• Nie
222.
Czy badany skomentował post?*
• Tak
• Nie
223.
Czy badany odpowiadał na komentarze lub reagował na nie?*
• Tak, odpowiadał.
• Tak, reagował.
• Nie
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• Pod postem nie było komentarzy.
224.
Czy reakcja badanego na post była zbieżna z reakcjami poprzedników?
(krótka analiza kodera)*
225.
Czy badany ma Snapchata?
• Tak
• Nie
Snapchat
226.
Czy badany nagrał film?*
• Tak
• Nie
227.
Czy badany wykorzystał jakąś funkcję Snapchata?*
• Tak
• Nie
Pytania o funkcje Snapchata
228.
Jaką funkcję Snapchata wykorzystał badany w opcji inne, opisz, np. jaki 		
filtr/naklejkę wybrał badany?*
• Filtr
• Naklejka
• Edycja filmiku po jego nagraniu
• Inne
229.
Analiza kodera -– co i jak robił badany*
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Poniższe tabele i wykresy prezentują rozkład odpowiedzi na kolejne pytania ankiety w poszczególnych grupach respondentów.
Tabela 1. Procent respondentów mających i niemających konta na Facebooku w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=61)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=10)

93

100

80

7

0

20

licealiści (n= 29)
Tak

93

Nie

7

Źródło: opracowanie własne.

100,00%
90,91%
92,59%
94,64%

wysyłanie wiadomości (Messenger)

50,00%

68,18%
55,56%
60,71%

reagowanie (reacts) na treści udostępniane przez obserwowane profile,
strony, fanpage

75,00%

reagowanie (reacts) na treści udostępniane przez znajomych (wyrażanie
emocji poprzez użycie emotikonów)

62,96%

polubienie (like) treści udostępnianych przez obserwowane profile, strony,
fanpage

75,00%
100,00%
100,00%

66,67%

polubienie (like) treści udostępnianych przez znajomych

86,36%

62,96%

85,71%
100,00%
95,45%
82,14%

25,00%

udostępnianie (funkcja share) zdjęć, wpisów na bieżąco ze swojego życia

40,91%
22,22%
30,36%
50,00%

udostępnianie (funkcja share) treści, które uważasz za interesujące

0,00%
Dorośli

Studenci

18,52%

20,00%

70,00%

41,07%
40,00%

Gimnazjaliści/Licealiści

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

wszyscy

Wykres 1. Funkcje Facebooka wykorzystywane przez respondentów mających konto na Facebooku w poszczególnych grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/licealiści (n=27), studenci
(n=22), dorośli (n=8). Źródło: opracowanie własne.
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poszukiwanie interesujących wydarzeń

37,04%

75,00%

59,09%
51,79%

37,50%
36,36%
25,93%
32,14%

Facebook jako źródło inspiracji – poszukiwanie ciekawych filmów, książek,
tricków

0,00%
poszukiwanie rozrywki (gry, video umieszczane na fanpage'ach)

13,64%
23,21%

37,04%

12,50%
możliwość śledzenia wiadomości dotyczących rozrywki, showbiznesu

25,93%
32,14%

45,45%

62,50%
59,09%
48,15%
55,36%

możliwość obserwowania aktywności znajomych

37,50%
możliwość śledzenia informacji związanych ze szkołą/ studiami/ pracą

44,44%

możliwość śledzenia wiadomości ze świata

48,15%

100,00%
66,07%

72,73%
64,29%

87,50%
95,45%
88,89%
92,86%

możliwość komunikowania się z innymi

0,00%
dorośli

studenci

87,50%

20,00%

40,00%

gimnazjaliści/licealiści

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

wszyscy

Wykres 2. Czynniki motywujące respondentów do korzystania z Facebooka w poszczególnych grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/licealiści (n=27), studenci (n=22), dorośli (n=8).
Źródło: opracowanie własne.

Nie zaskakuje fakt, że niemal wszyscy respondenci mają konto na Facebooku (93%).
Wśród najmłodszej grupy badanych niespełna 7% nie ma go na tym portalu społecznościowym. Mając na uwadze grupę gimnazjalistów, która została poddana badaniu, można stwierdzić, że prawdopodobnie było to spowodowane ograniczeniami technologicznymi (badani uczniowie po prostu nie mieli możliwości założenia konta na Facebooku i
korzystania z niego, nie byli też na tyle zainteresowani tematem, by robić to na przykład
ze szkolnej biblioteki).
W grupie studenckiej 100% przebadanych osób ma konto. Może być to ściśle związane z aktywnością w szkole/na uczelni oraz komunikacją ze znajomymi.
20% dorosłych badanych tego konta nie ma. W ich przypadku, w przeciwieństwie
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do najmłodszej grupy, przyczyn należy szukać w braku czasu, braku chęci podążania za
innymi, a także próbą ochronienia prywatności.
Dodatkowo można stwierdzić, że to studenci są grupą, której Facebook jest najbardziej niezbędny do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, ponieważ duża część
informacji na temat studiowania jest umieszczana na facebookowych fanpage’ach czy
grupach.
W czołówce najczęściej wykorzystywanych funkcji Facebooka we wszystkich grupach wiekowych jest kontaktowanie się z innymi – Messenger, lajkowanie treści udostępnianej przez oficjalne profile i znajomych.
Tabela 2. Procent respondentów reagujących i niereagujących na posty za pomocą ikonek: „wrr”, „przykro mi”,
„ha ha”, „super””, „wow” w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

70

77

37,5

30

23

62,5

licealiści (n=27)
Tak

68

Nie

32

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 30% badanych nie reaguje na posty pojawiające się na Facebooku. W podziale na grupy wiekowe, najbardziej reagującymi okazali się studenci (ponad 77%).
Następni w kolejności są uczniowie (ponad 70%), natomiast w przypadku dorosłych reaguje jedynie 37% badanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że dorośli
rzadziej są aktywnymi użytkownikami, a częściej obserwatorami, i wolą manifestować
swoje zdanie w inny sposób, np. komentując dany post lub udostępniając go w całości.
Młodzież i studenci często reagują, ponieważ mogą wyrazić swoją opinię bez zbędnych
słów, szybko i zrozumiale dla wszystkich.
Tabela 3. Procent respondentów komentujących i niekomentujących posty w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

67

64

87,5

33

36

12,5

licealiści (n=27)
Tak

68

Nie

32

Źródło: opracowanie własne.
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Aż 68% badanych komentuje posty. Robi to 67% uczniów i 64% studentów. Aż 87 %
dorosłych zadeklarowało, że komentuje posty, jednak w badaniu fokusowym większość
zgodnie wyraziła niechęć to tego typu interakcji, za powód podając, m.in.: brak czasu,
obawę przed linczem czy wykorzystaniem przez kogoś tego komentarza w innym kontekście (dbają o swój wizerunek). Nie biorą też udziału w „wojnach na komentarze”.
Tabela 4. Procent respondentów udostępniających i nieudostepniających posty w poszczególnych grupach
badanych.

Wszyscy(n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

30

68

62,5

70

32

37,5

licealiści (n=27)
Tak

49

Nie

51

Źródło: opracowanie własne.

W tym przypadku odpowiedzi rozłożyły się prawie pół na pół. Ze szczegółowej
analizy wynika, że posty udostępnia jedynie 30% uczniów, ale aż 68% studentów i 62%
dorosłych. Może to wynikać z tego, że im jesteśmy starsi, tym częściej chcemy pokazać
innym, co nas zainteresowało nie poprzez reakcję czy komentarz, ale przez ukazanie
całego artykułu, postu, filmu, szczególnie jeśli dotyczy on naszej pracy czy pasji. To,
czy udostępniana treść zainteresuje znajomych pewnie zastanawia wszystkich, jednak
zapewne dorośli zwracają też uwagę na to, czy może się ona okazać komuś przydatna.
Młodsi ograniczają się raczej do reagowania i w ten sposób dają znać innym, co im się
podoba, a co nie.
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12,50%
nikt z moich znajomych i przyjaciół go nie miał

0,00%
0,00%
1,79%

0,00%
mieli go niektórzy członkowie mojej rodziny

0,00%

7,41%

3,57%

0,00%
mieli go tylko moi najbliżsi przyjaciele

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
miały go tylko osoby, które uważam za popularne w mojej grupie znajomych

4,55%

0,00%
1,79%

50,00%

kilkoro z moich znajomych go miało

29,63%

45,45%
39,29%
37,50%

50,00%

większość moich znajomych go miała

55,36%
0,00%
dorośli

studenci

10,00%

20,00%

gimnazjaliści/licealiści

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

62,96%

70,00%

wszyscy

Wykres 3. Sytuacja, w której respondenci zakładali konto na Facebooku w poszczególnych grupach badanych.
Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/licealiści (n=27), studenci (n=22), dorośli (n=8).
Źródło: opracowanie własne

Wyniki ankiety wskazują na to, że większość znajomych respondentów miała już
konto, gdy oni je zakładali (54%). Taka odpowiedź jest najpopularniejsza wśród uczniów
(63%) i studentów (50%), natomiast dorośli odpowiadali najczęściej, że kilkoro z ich
znajomych go miało (50%), co jest całkowicie naturalne, bo wcześniej Facebook nie był
tak popularny.
Gdy uczniowie i studenci zakładali konto, większość ich znajomych już je miała,
natomiast gdy dorośli zakładali konto, zaledwie kilkoro ich znajomych już miało to za
sobą. Może to wynikać z faktu, że młodsi badani wchodzili na rynek social mediów, gdy
był on już dość dobrze rozwinięty.
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12,50%
nie, nie zwracam na to uwagi

4,55%
25,93%
16,07%

87,50%
95,45%

tak, zwracam uwagę na to, kto może zobaczyć udostępniane przeze mnie
treści

74,07%
85,71%

0,00%
dorośli

studenci

20,00%

40,00%

gimnazjaliści/licealiści

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

wszyscy

Wykres 4. Nastawienie respondentów do edytowania ustawienia dostępu do treści, które zamieszczali na
Facebooku w poszczególnych grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/
licealiści (n=27), studenci (n=22), dorośli (n=8). Źródło: opracowanie własne.

Aż 84% badanych zwraca uwagę na swoje ustawienia prywatności i ta odpowiedź
była wskazywana przez wszystkie grupy wiekowe najczęściej. Największy odsetek osób,
które nie zwracają na to uwagi, stanowią uczniowie (26%), a najmniejszy – studenci (5%).
Najmłodsi badani najczęściej nie zwracają uwagi na ustawienia prywatności swojego
konta. Jednak można stwierdzić, że bez względu na wiek, większość badanych zwraca
uwagę na prywatność udostępnianych przez nich treści.
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0,00%
nigdy tego nie robię

0,00%

7,41%

3,57%

gdy zamieściła go osoba, którą lubię – treść postu nie ma wtedy znaczenia

25,00%

9,09%

14,81%

14,29%

50,00%
gdy chcę przedstawić swoje zdanie

25,93%

36,36%

33,93%

12,50%
gdy zależy mi na zdaniu osoby, która udostępniła post

18,18%

11,11%

14,29%

75,00%
kiedy treść mnie zainteresuje

90,91%

85,19%

87,50%

12,50%
kiedy inni moi znajomi to zrobili

3,70%

18,18%

10,71%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%
dorośli

studenci

gimnazjaliści/licealiści

wszyscy

Wykres 5. Sytuacje, w których respondenci lajkują, komentują lub udostępniają posty/zdjęcia/wideo/udostępnienia swoich znajomych na Facebooku w poszczególnych grupach badanych. Podstawa oprocentowania:
wszyscy (n=57), gimnazjaliści/licealiści (n=27), studenci (n=22), dorośli (n=8). Źródło: opracowanie własne.

Uczniowie lajkują, komentują lub udostępniają treści przede wszystkim wtedy, gdy
treść ich zainteresuje (85%), gdy chcą przedstawić swoje zdanie (26%), gdy zamieściła
to osoba, którą lubią – treść nie ma wtedy znaczenia (15%).
Studenci robią to również w przypadku, gdy treść ich zainteresuje (91%), gdy chcą
przedstawić swoje zdanie (36%), gdy zależy im na zdaniu osoby, która udostępniła post,
i kiedy inni ich znajomi to zrobili (18%).
W przypadku dorosłych sytuacja przedstawia się podobnie: lajkują, komentują bądź
udostępniają posty, kiedy treść ich zainteresuje (75%), kiedy chcą przedstawić swoje
zdanie (50%), gdy zamieściła to osoba, którą lubią – treść nie ma wtedy znaczenia (25%).
Zdecydowana większość badanych lajkuje posty, gdy ich zainteresują, oraz gdy
chcą przedstawić swoje zdanie. Co ciekawe, najliczniejszą grupą deklarującą, że nigdy
tego nie robi, są uczniowie (7%), jednocześnie będąc najmniej liczną grupą deklarującą,
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że podążają za innymi znajomymi (4%).
Bez względu na wiek, aby badani lajkowali post, musi on ich zainteresować, badani muszą chcieć wyrazić swoje zdanie bądź musi zamieścić go osoba, którą lubią.
Największą grupą deklarującą lajkowanie „za tłumem” są studenci (18%), najmniejszą
uczniowie (4%). Dodatkowo im starsi badani, tym częściej poprzez reakcje na Facebooku
starają się wyrazić swoje zdanie.
Tabela 5. Procent respondentów, których opinia znajomych powstrzymuje przed udostępnianiem treści na
Facebooku i respondentów, których przed tym nie powstrzymuje w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

37

36

25

63

64

75

licealiści (n=27)
Tak

35

Nie

65

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów (65%) nie powstrzymuje się przed udostępnianiem treści ze względu na opinię swoich znajomych (63% uczniów, 64% studentów i 75% dorosłych). Może to wynikać z tego, że badane grupy są pokoleniami indywidualistów i mają
ochotę manifestować swoje opinie i przekonania. Nawet jeśli reakcje znajomych są złe,
obraźliwe, kontrowersyjne, to nasi badani się tym nie przejmują i dalej publikują treści o
podobnym charakterze.
Tabela 6. Procent respondentów, którzy uzależniają i nie uzależniają udostępnianie przez siebie treści od tego,
jak inni użytkownicy zareagowali na ich poprzednie aktywności w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

30

32

25

70

68

75

licealiści (n=27)
Tak

30

Nie

70

Źródło: opracowanie własne.

Z ankiety wynika, że reakcje znajomych na publikowane treści nie wpływają na
charakter i rodzaj dalszych aktywności naszych badanych. Aż 70% respondentów się
nimi nie przejmuje, z czego 75% to dorośli, 70% uczniowie i 68% studenci. Zatem zarówno kiedy reakcje są dobre i przyjazne, jak i obraźliwe i nieprzychylne respondenci
nie zwracają na nie uwagi i udostępniają to, na co mają ochotę.
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Tabela 7. Procent respondentów oceniających i nieoceniających treści udostępniane przez swoich znajomych
jako wiarygodne w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy
(n=57%)
Tak

61

Nie

39

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

56

68

62,5

44

32

37,5

licealiści (n=27)

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych ocenia treści udostępniane przez znajomych jako wiarygodne (61%). Najbardziej podzielone zdanie w tym zakresie mieli uczniowie (56% uważa je
za wiarygodne, 44% wręcz przeciwnie). Wygląda na to, że zdają sobie sprawę z tego, że
koledzy często mogą udostępniać (nawet nieświadomie) fałszywe/prześmiewcze treści. Studenci i dorośli w większości ufają treściom publikowanym przez ich znajomych
(kolejno 68 i 62%).

0,00%
przed podjęciem decyzji zwracam uwagę na komentarze/reakcje/ilość
udostępnień

18,18%
11,11%
12,50%
12,50%

nie, jeśli profil je udostępniający wcześniej przedstawiał fałszywe treści

nie

7,41%

31,82%

17,86%

0,00%
0,00%

11,11%
5,36%
50,00%
45,45%

tak, jeśli informacje są rzetelnie przedstawione

33,33%
41,07%
0,00%

tak, jeśli są to treści udostępniane przez moich znajomych

18,52%
21,43%

31,82%

25,00%
tak, jeśli są to treści udostępnione przez oficjalne profile mediów
publicznych/prywatnych lub profile osób publicznych

tak

48,15%
53,57%

0,00%

0,00%
dorośli

studenci

68,18%

25,00%
11,11%
8,93%

10,00%

20,00%

gimnazjaliści/licealiści

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

wszyscy

Wykres 6. Sytuacje, w których respondenci oceniają treści zamieszczone na Facebooku jako wiarygodne lub
niewiarygodne w poszczególnych grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/
licealiści (n=27), studenci (n=22), dorośli (n=8). Źródło: opracowanie własne.
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Większość badanych uważa treści udostępniane przez oficjalne profile mediów
publicznych/prywatnych (…) za wiarygodne (53%), przy czym za najbardziej wiarygodne uważają je studenci – wskazało tak aż 68% badanych z tej grupy. Natomiast tę odpowiedź dość rzadko wskazywali dorośli (25%). Respondenci ufają informacjom także
wtedy, gdy są rzetelnie przedstawione (40%), a dorośli najczęściej wskazywali tę właśnie
odpowiedź (50%). Studenci i uczniowie zwracają także uwagę na komentarze, liczbę
polubień i reakcje. Badani nie ufają treści, jeśli profil je publikujący wcześniej przedstawiał fałszywe informacje.
Generalnie rzecz biorąc, badani ufają oficjalnym profilom i rzetelnie przedstawionym informacjom. Jedynie 11% uczniów zadeklarowało, że w ogóle nie ufa facebookowym treściom. Ogólnie można zaobserwować, że badani użytkownicy Facebooka ufają
treściom, które się na nim pojawiają pod warunkiem, że mogą to jakoś zweryfikować
(zaufane źródło udostępniające te informacje, rzetelność w przygotowaniu newsa).
Tabela 8. Procent respondentów oznaczających i nieoznaczających znajomych w komentarzach pod postami w
poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

85

59

75

15

41

25

licealiści (n=27)
Tak

74

Nie

26

Źródło: opracowanie własne.

Niemal ¾ badanych deklaruje oznaczanie znajomych w komentarzach pod postami. Robi to aż 85% uczniów, 75% dorosłych i 60% studentów. Uczniowie wyłapują
dużą ilość informacji i chcą podzielić się nimi z konkretnymi znajomymi, a oznaczanie w
komentarzu jest szybkim i wygodnym sposobem, niewymagającym kopiowania linków
i przesyłania ich w prywatnej wiadomości.
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25,00%
ja dodaję nowych znajomych równie często co inni użytkownicy dodają mnie

54,55%

33,33%
41,07%

75,00%
27,27%

częściej inni dodają mnie do znajomych

62,96%
51,79%

0,00%
częściej ja dodaję nowych znajomych

3,70%
8,93%

0,00%
dorośli

studenci

10,00%

18,18%

20,00%

gimnazjaliści/licealiści

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

wszyscy

Wykres 7. Sytuacje, w których respondenci dodają nowych znajomych w poszczególnych grupach badanych.
Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/licealiści (n=27), studenci (n=22), dorośli (n=8).
Źródło: opracowanie własne.

W ogólnym rozrachunku częściej zdarza się tak, że to inni użytkownicy dodają
naszych badanych do znajomych (51%). Jest tak w przypadku dorosłych (75%) i uczniów
(63%) – studenci deklarują jednak, że są dodawani do znajomych równie często jak sami
ich dodają (55%). Bardzo mało osób zadeklarowało, że to one są tymi, które zapraszają
i dodają (9%). Być może badani reprezentują postawę osoby zapraszanej (popularnej,
lubianej, osoby, z którą znajomość jest pożądana), ponieważ jest to lepiej postrzegane
przez innych.

145

Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych

nie chcę, żeby inni znajomi widzieli, że znam tę osobę

0,00%
0,00%
3,70%
1,79%
25,00%
18,18%
11,11%
16,07%

pokłóciliśmy się w realnym życiu

nie utrzymuje z tym użytkownikiem kontaktów w realnym życiu

44,44%

znajomy udostępnia za dużo treści

37,50%
27,27%
29,63%
30,36%

nie chcę, żeby ten konkretny znajomy widział udostępnione przeze mnie
treści

37,50%
27,27%
25,93%
28,57%

87,50%

60,71%

25,00%
31,82%
33,33%
32,14%

używanie przez niego wulgaryzmów, obrażanie innych użytkowników,
negatywne wypowiedzi dotyczące np. rasy, religii, tożsamości płciowej,
narodowości

0,00%
różnica poglądów pomiędzy mną, a znajomym

68,18%

18,18%
22,22%
17,86%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%
dorośli

studenci

gimnazjaliści/licealiści

wszyscy

Wykres 8. Czynniki motywujące respondentów do usunięcia kogoś z grona znajomych w poszczególnych
grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=57), gimnazjaliści/licealiści (n=27), studenci (n=22),
dorośli (n=8). Źródło: opracowanie własne.

Respondenci w większości usuwają znajomych wtedy, gdy nie utrzymują z nimi
kontaktu już dłuższy czas w realnym życiu (60%) – szczególnie dorośli (87%), gdy używają wulgaryzmów, obrażają innych użytkowników, wypowiadają się negatywnie (32%)
– szczególnie uczniowie (33%), gdy znajomi udostępniają za dużo bezsensownej treści
(30%) – szczególnie dorośli (37%). Różnica poglądów została wskazana jedynie przez
18% badanych, z czego największy odsetek stanowią uczniowie (22%). Po kłótni w realnym życiu, najczęściej ze znajomych usuwają dorośli (25%).
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Tabela 9. Procent respondentów, którzy blokują i nie blokują komentarzy innych użytkowników pod swoimi
postami w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

19

5

25

81

95

75

licealiści (n=27)
Tak

14

Nie

86

Źródło: opracowanie własne.

Aż 86% badanych nie blokuje komentarzy innych użytkowników. Nie robi tego 75%
dorosłych, 82% uczniów i aż 95% studentów. Przyczyn tego stanu rzeczy może być
kilka. Być może obawiają się reakcji innych użytkowników lub konfliktu z osobą przez
nich blokowaną, być może uznają, że wyrażanie swojego zdania nie jest podstawą do
blokowania, wreszcie – może sami nie chcieliby być zablokowani w ten sposób.
Tabela 10. Procent respondentów wylogowujących i niewylogowujących się z aplikacji, gdy skończą z niej korzystać w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=57)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=8)

7

9

37,5

93

91

62,5

licealiści (n=27)
Tak

12

Nie

88

Źródło: opracowanie własne.

Niemal wszyscy badani (prawie 90%) nie wylogowują się z aplikacji, gdy kończą
z niej korzystać (ale dotyczy to wersji mobilnej). Nie wylogowuje się 93% uczniów,
91% studentów i 62% dorosłych. Dorośli, być może przez wzgląd na większą potrzebę
chronienia swej prywatności, deklarują wylogowanie się z portalu w większej liczbie od
młodszych użytkowników. Jak pokazało badanie okulograficzne, większość badanych
nie wie nawet, gdzie szukać przycisku wylogowania. Należy jednak pamiętać o tym, że
używanie wersji mobilnej jest ściśle związane z używaniem swojego prywatnego telefonu – stąd potrzeba wylogowania się z aplikacji jest mniejsza, ponieważ smartfon
pozostaje urządzeniem osobistym, nieudostępnianym innym osobom.
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50%
czuje się bardziej niezależny/a bez Facebooka

0%

25%
100%

wolę interakcje w realnym życiu

50%

75%

50%
nie lubię dzielić się z innymi moim życiem

50%
50%

nie interesują mnie treści zamieszczane na Facebooku

50%

100%
75%

0%
nie interesują mnie social media

100%

50%
50%

brakuje mi czasu

0%

obawiam się o prywatność udostępnianych treści

0%

używam innych platform

0%
0%

zbytnio mnie angażował

0%
0%

25%
100%
50%

0%

0%

0,00%
dorośli

20,00%
studenci

40,00%
gimnazjaliści/licealiści

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

wszyscy

Wykres 9. Czynniki wpływające na to, że respondenci nie mają konta na Facebooku w poszczególnych grupach
badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=4), gimnazjaliści/licealiści (n=2), studenci (n=0), dorośli (n=2).
Źródło: oprocentowanie własne.

Największą grupą niemającą Facebooka są dorośli. W ogólnym rozrachunku jest to
spowodowane preferowaniem interakcji w realnym życiu bądź brakiem zainteresowania zamieszczanymi na tym portalu treściami. Uczniowie niemający konta tłumaczyli to
w większości brakiem zainteresowania mediami społecznościowymi.
Tabela 11. Procent respondentów mających i niemających Snapchata w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=61)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=22)

Dorośli (n=0)

83

68

0

17

31

100

licealiści (n=29)
Tak

64

Nie

36

Źródło: opracowanie własne.

64% badanych ma konto na Snapchacie, przy czym warto pamiętać o tym, że aż
100% dorosłych nie ma takiego konta, tłumacząc się – w trakcie sesji fokusowej – zbytnią
infantylnością samej aplikacji i niezrozumieniem jej istoty. Aż 83% badanych uczniów i
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68% studentów ma konto na Snapchacie. Takie wyniki nie powinny dziwić, bo Snapchat
jest aplikacją skierowaną głównie do młodzieży.

wykonywanie rozmów telefonicznych

0,00%

12,50%
7,69%

6,67%
12,50%
10,26%

wykonywanie roz mów wideo

z bieranie trofeów

0,00%

20,83%
12,82%

6,67%
8,33%
7,69%

korz ystanie z funkcji Discover/ featured

60,00%
66,67%
64,10%

funkcja aparatu w związku z dostępnymi filtrami/ dodatkami (naklejki,
podpisy, rysowanie)
33,33%
41,67%
38,46%

funkcja aparatu z amiast systemowej aplikacji do robienia z djęć

66,67%

83,33%
76,92%

wysyłanie video - snapów

86,67%
95,83%
92,31%

oglądanie snapów znajomych

53,33%

70,83%
64,10%

korz ystanie z cz atu

86,67%
91,67%
89,74%

wysyłanie z djęć - snapów

0,00%
studenci

20,00%

gimnaz jaliści/licealiści

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

wszyscy

Wykres 10. Funkcje Snapchata, z których korzystają mający go respondenci w poszczególnych grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=39), gimnazjaliści/licealiści (n=24), studenci (n= 15). Źródło:
opracowanie własne.

Najpopularniejszymi funkcjami wykorzystywanymi przez uczniów i studentów są:
oglądanie snapów znajomych (92%), wysyłanie snapów (90%) i wysyłanie wideosnapów
(77%). Uczniowie zaznaczyli więcej odpowiedzi niż studenci, co może sugerować, że są
bardziej zaangażowani w korzystanie z tej aplikacji. Dla przykładu, mała grupa uczniów
zadeklarowała wykonywanie rozmów telefonicznych i zbieranie trofeów, czego nie zadeklarował żaden student. Najmniejszym powodzeniem wśród naszych badanych cieszą się rozmowy telefoniczne, funkcja Discover/featured i rozmowy wideo.
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40%
50%

możliwość przerabiania zdjęć za pomocą filtrów
46%

53%
42%

możliwość śledzenia interesujących kont

46%

53%
46%

możliwość śledzenia celebrytów/influencerów

49%

73%
71%

możliwość obserwowania aktywności znajomych

72%

40%
67%

możliwośc komunikowania się z innymi
56%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

studenci

gimnazjaliści/licealiści

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

wszyscy

Wykres 11. Czynniki motywujące respondentów do korzystania ze Snapchata w poszczególnych grupach
badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n-39), gimnazjaliści/licealiści (n=24), studenci (n= 15). Źródło:
opracowanie własne.

Największą motywacją do korzystania z tej aplikacji okazuje się możliwość podglądania znajomych (72%). Możliwość komunikowania się z innymi (57%) motywuje do
korzystania ze Snapchata przede wszystkim uczniów (67%). Trzecią motywacją jest
możliwość podglądania celebrytów/influencerów (49%,) wskazywana częściej przez
studentów (53%). Uczniowie częściej korzystają ze Snapchata ze względu na możliwość
przerabiania zdjęć za pomocą dostępnych tam filtrów (50%) i możliwość komunikowania się z innymi. Studenci zaś korzystają ze Snapa głównie po to, by śledzić interesujące
konta, celebrytów i influencerów (54%) oraz aktywności znajomych (74%).
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Tabela 12. Procent respondentów korzystających i niekorzystających z „My Story” w poszczególnych grupach
badanych.

Wszyscy (n=39)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=15)

licealiści (n=24)
Tak

82

83

80

Nie

18

167

20

Źródło: pracowanie własne.

Aż 82% badanych mających konto korzysta z funkcji „My Story” (83% uczniów
i 80% studentów). Funkcja ta umożliwia dodawanie zdjęć/filmików w formie historii
składającej się właśnie z kilku snapów – każdy może je zobaczyć i są aktywne przez 24
godziny od momentu ich zamieszczenia. To umożliwia ponowne odtworzenia materiału. Powodem, dla którego użytkownicy chętnie z tego korzystają, może być chociażby
oszczędność czasu – nie muszą wybierać ręcznie wszystkich znajomych, którym chcą
coś przekazać. Dodatkowo mogą tworzyć zabawne historie interesujące ich znajomych.
Tabela 13. Procent respondentów dodających i niedodających do swoich snapów podpisów, emotikonek, rysunków itp. w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=39)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=15)

licealiści (n=24)
Tak

92

92

93

Nie

8

8

7

Źródło: opracowanie własne.

Jak się okazuje, użytkownicy Snapchata bardzo rzadko wysyłają nieopatrzone żadnymi znacznikami zdjęcia i filmy. Aż 92% badanych dodaje do nich podpisy, emotikonki,
rysunki itp. Wynika to zapewne ze specyfiki aplikacji, która umożliwia dodawanie takich
elementów. Te zaś stały się bardzo popularne wśród młodzieży.
Tabela 14. Procent respondentów robiących i nierobiących screenów snapów znajomych w poszczególnych
grupach badanych.

Wszyscy (n=39)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=15)

licealiści (n=24)
Tak

77

79

73

Nie

23

21

27

Źródło: opracowanie własne.
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W tym, jak i w kolejnych pytaniach, jako screeny rozumiane są tzw. zrzuty ekranu,
które polegają na zapisaniu w pamięci telefonu tego, co wyświetla się na ekranie w formie obrazu. W przypadku Snapchata jest to jedyny sposób na zapisanie treści przesyłanych przez znajomych, jednakże aplikacja powiadamia autora snapa o wykonaniu zrzutu
ekranu. Mimo to, że robienie screenów snapów znajomych jest dla nich widoczne, niemal 80% użytkowników tej aplikacji je robi i tym samym zapisuje na swoim urządzeniu.
72,73%
63,16%
66,67%

podoba mi się treść udostępniona przez znajomego i chcę do niej wracać

18,18%

nie wiem, być może później do czegoś wykorzystam zapisaną wiadomość

chcę pokazać wiadomość osobie, do której nie została wysłana

33,33%
0,00%

42,11%

15,79%
10,00%
63,64%
57,89%
60,00%

chcę potem żartować z dziwnych treści udostępnianych przez moich
znajomych
0,00%
studenci

10,00%

20,00%

gimnazjaliści/licealiści

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

wszyscy

Wykres 12. Czynniki motywujące respondentów do robienia screenów snapów znajomych w poszczególnych
grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=30), gimnazjaliści/licealiści (n=19), studenci (n= 11).
Źródło: opracowanie własne.

Większość użytkowników Snapa robi screeny snapów znajomych, przede wszystkim dlatego, że podoba im się treść i chcą wrócić do niej później (tę odpowiedź wskazało 67% respondentów) oraz chcą potem żartować z dziwnych treści, jakie zachowali
(60% wskazań). Odpowiedzi pozostające w mniejszości były wskazywane jednak przez
większą grupę uczniów – później wykorzystują tę treść (42%), a nawet pokazują ją tym,
do których nie była skierowana (16%).
60,00%

nie wiem, po prostu mnie to nie interesuje

25,00%

40,00%
33,33%

sam/a nie chciałbym/abym, aby ktoś screenował moje wiadomości

25,00%
20,00%
22,22%

boję się, że znajomy będzie na mnie zły/obrazi się jeśli to zrobię

uważam, że jest to nie w porządku w stosunku do znajomych

0,00%

0,00%
studenci

100,00%
77,78%

20,00%
11,11%
20,00%

40,00%

gimnazjaliści/licealiści

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

wszyscy

Wykres 13. Czynniki powodujące, że respondenci nie robią screenów snapów znajomych w poszczególnych
grupach badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=9), gimnazjaliści/licealiści (n=5), studenci (n= 4).
Źródło: opracowanie własne.
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Osoby nierobiące screenów w większości nie są nimi po prostu zainteresowane
(78% badanych). Powodem drugiej najczęściej wybieranej odpowiedzi jest fakt, że badany nie chciałby, aby jego wiadomości były screenowane (33%). Wszyscy studenci, którzy
nie zachowują snapów, deklarują, że ich to nie interesuje. Dodatkowo 25% z nich boi się,
że znajomy może obrazić się za zrobienie screenu. Taki sam odsetek studentów wskazał, że nie chciałby, aby ktoś screenował jego wiadomości. Uczniowie także najczęściej
wskazują, że screeny ich nie interesują. Jednakże dużo częściej niż studenci deklarują,
że nie chcieliby, aby ktoś screenował ich wiadomości. Dodatkowo uważają, że byłoby to
nie w porządku w stosunku do znajomych. Tej odpowiedzi nie wskazał żaden student.

0,00%
nikt z moich znajomych i przyjaciół go nie miał

0,00%
0,00%

0,00%
4,17%

mieli go niektórzy członkowie mojej rodziny

2,56%

6,67%
mieli go tylko moi najbliżsi przyjaciele

0,00%
2,56%

0,00%
miały go tylko osoby, które uważam za popularne w mojej grupie znajomych

4,17%
2,56%

53,33%
33,33%

kilkoro z moich znajomych go miało

41,03%

40,00%
58,33%

większość moich znajomych go miała

51,28%
0,00%
studenci

10,00%

gimnazjaliści/licealiści

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

wszyscy

Wykres 14. Sytuacja, w jakiej respondenci zakładali Snapchata w poszczególnych grupach badanych. Podstawa
oprocentowania: wszyscy (n-39), gimnazjaliści/licealiści (n=24), studenci (n= 15).
Źródło: opracowanie własne.

Przy okazji tego pytania, warto zauważyć, że gdy uczniowie zakładali Snapchata,
mieli go już niektórzy członkowie ich rodzin (4%). W opisywanym badaniu nie wziął
udział żaden snapchatowy trendsetter, czyli osoba, która miała Snapchata jako pierwsza w swojej grupie znajomych.
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0%
do grup
5%

8%

13%

17%

do wszystkich

15%

75%

do niektórych znajomych

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%
studenci

40,00%

50,00%

gimnazjaliści/licealiści

60,00%

70,00%

87%
79%

80,00%

90,00%

100,00%

wszyscy

Wykres 15. Typy odbiorców, do których respondenci wysyłają treści na Snapchacie w poszczególnych grupach
badanych. Podstawa oprocentowania: wszyscy (n-39), gimnazjaliści/licealiści (n=24), studenci (n= 15).
Źródło: opracowanie własne.

Tu ogromną przewagę uzyskała odpowiedź, że użytkownicy Snapchata wysyłają
wiadomości jedynie do niektórych znajomych, czyli tworzą treść nieprzeznaczoną dla
wszystkich – prym wiodą tutaj studenci – 87%. Podobnie czynią uczniowie, jednak są
bardziej skłonni do wysyłania wiadomości przeznaczonych do grup, a nawet do wszystkich użytkowników Snapchata.
Tabela 15. Procent respondentów, którzy dzielą się, oraz respondentów, którzy nie dzielą się na Snapchacie
treściami, którymi nie podzieliliby się na Facebooku w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=39)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=15)

licealiści (n=24)
Tak

69

71

67

Nie

31

29

33

Źródło: opracowanie własne.

Snapchat jest aplikacją, dzięki której możemy dzielić się głupimi, dziecinnymi bądź
obraźliwymi zdjęciami, których nie publikujemy na koncie facebookowym, uważanym
za bardziej poważne. Tak robią badani – 70% z nich nie dzieli się na Facebooku treściami
wrzuconymi na Snapchata.
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Tabela 16. Procent respondentów używających i nieużywających filtrów w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=39)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=15)

licealiści (n=24)
Tak

90

87,5

93

Nie

10

12,5

7

Źródło: opracowanie własne.

Filtry są jedną z najbardziej rozpoznawalnych funkcji aplikacji Snapchat. W związku z tym nie dziwi fakt, iż stosuje je 90% badanych (87% uczniów i 93% studentów).

są modne

moi znajomi ich używają

9,52%

21,43%
14,71%

7,14%
4,76%
5,88%

61,90%

uważam je za zabawne

73,53%

57,14%
57,14%
58,82%

uważam, że wyglądam lepiej

0,00%

85,71%

10,00%

20,00%
studenci

30,00%

40,00%

gimnazjaliści/licealiści

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

wszyscy

Wykres 16. Czynniki motywujące respondentów do korzystania z filtrów w poszczególnych grupach badanych.
Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=35), gimnazjaliści/licealiści (n=21), studenci (n= 14).
Źródło: opracowanie własne.

Główną motywacją badanych do używania filtrów jest to, że uważają je za zabawne.
Dodatkowo duża grupa respondentów twierdzi, że dzięki nim wygląda lepiej. Motywacją
do używania filtrów w bardzo małym stopniu jest ich popularność i fakt, że korzystają
z nich znajomi.
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uważam je za infantylne

0%

33%

20%

są niemodne

0%
0%
0%

moi znajomi nie używają konkretnego filtru

0%
0%
0%

uważam je za zbyteczne

80%

0 ,0 0 %

20 ,0 0 %
studenci

40 ,0 0 %

60 ,0 0 %

gimnazjaliści/licealiści

80 ,0 0 %

100%
100%

10 0 ,0 0 %

120,00%

wszyscy

Wykres 17. Czynniki powodujące, że respondenci nie korzystają z filtrów w poszczególnych grupach badanych.
Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=4), gimnazjaliści/licealiści (n=3), studenci (n= 1).
Źródło: opracowanie własne.

Osoby niestosujące filtrów były dość jednoznaczne w ich ocenie. Wszyscy badani
uważali, że są one po prostu zbyteczne, dodatkowo licealiści i gimnazjaliści deklarowali,
że filtry są, ich zdaniem, infantylne (33%).
Tabela 17. Procent respondentów, którzy wiedzą i nie wiedzą o możliwości wylogowania się z aplikacji w poszczególnych grupach badanych.

Wszyscy (n=39)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=15)

licealiści (n=24)
Tak

90

92

87

Nie

10

8

13

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 18. Procent respondentów, którzy wylogowują się z aplikacji, gdy kończą z niej korzystać.

Wszyscy (n=35)

Gimnazjaliści/

Studenci (n=13)

licealiści (n=22)
Tak

3

5

0

Nie

97

95

100

Źródło: opracowanie własne.

90% badanych wie, że z aplikacji Snapchat można się wylogować, jednak robi to
zaledwie 3% badanych. Aż 97% użytkowników Snapchata nie wylogowuje się z niej, co
częściowo wynika z pewnością z jej specyfiki – gdy się nie wylogowujemy, szybciej mamy
do niej dostęp. Nie działa to jednak na korzyść naszego bezpieczeństwa i chronienia
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prywatności (tak samo jak w przypadku aplikacji mobilnej Facebooka). Jednak może być
to związane z zabezpieczeniami telefonu. Część osób może uważać, że zabezpieczenie
dostępu do telefonu jest także wystarczającą ochroną zainstalowanych na nim aplikacji.
20,00%
czuje się bardziej niezależny/a bez Snapchata

0,00%

28,57%

18,18%
42,86%
40,00%

wolę interakcje w realnym życiu

10,00%
nie lubię dzielić się z innymi moim życiem

50,00%

42,86%

20,00%
22,73%

42,86%
40,00%

nie interesują mnie treści zamieszczane na Snapchacie

nie interesują mnie social media

60,00%

60,00%

20,00%
brakuje mi czasu

40,00%
36,36%

zbytnio mnie angażował

57,14%

30,00%
28,57%

0,00%

22,73%
20,00%

używam innych platform

54,55%

30,00%

0,00%

27,27%

obawiam się o prywatność udostępnianych treści

70,00%

0,00%

57,14%
27,27%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
dorośli

10,00%
studenci

20,00%

30,00%

gimnazjaliści/licealiści

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

wszyscy

Wykres 18. Czynniki powodujące, że respondenci nie mają Snapchata w poszczególnych grupach badanych.
Podstawa oprocentowania: wszyscy (n=22), gimnazjaliści/licealiści (n=5), studenci (n= 7), dorośli (10).
Źródło: opracowanie własne.

Badani z grupy dorosłej, z których żaden nie ma konta na Snapchacie, wskazywali jako główną przyczynę brak zainteresowania treściami tam zamieszczanymi (70%).
Wśród studentów przeważały odpowiedzi, że brakuje im czasu oraz że używają innych
platform (57%), a uczniowie bez Snapchata nie są zainteresowani mediami społecznościowymi (60%).
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Niewątpliwą wartością publikacji są precyzyjne opisy realizacji badań
oraz rzetelna analiza uzyskanego materiału. Badacze, poza
starannością badania i jego opisu, wykazali się znacznymi zdolnościami
w zakresie analizy – każdorazowo prezentując uzyskane wyniki nie
pozostawili ich jedynie w postaci danych, ale podjęli trud znalezienia
odpowiedzi, jak można je zinterpretować.
Publikacja zawiera opis badania oraz analizę uzyskanych wyników interesująca metodologia i uzyskane wyniki pozwoliły wyodrębnić cechy
charakterystyczne poszczególnych pokoleń objętym badaniem. Cechy te
można z pewnością prezentować w kilku perspektywach, ale warto
zwrócić uwagę na dwie. Pierwsza, która może być wykorzystana przez
podmioty rynkowe, służąca do dystrybucji treści o charakterze
komercyjnym. I druga perspektywa, długofalowo społecznie istotniejsza,
mogąca z jednej strony dawać wskazówki, jak angażować poszczególne
pokolenia w działania o charakterze społecznym, non-profitowym,
drugiej zaś strony stanowić asumpt do działań ukierunkowanych na
edukację medialną i wzrost świadomości w tym obszarze.
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Uniwerystet Warszawski

Publikację "Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka
społeczna różnych pokoleń medialnych” oceniam jako potrzebną i
wartościową. Z pewnością spotka się ona z zainteresowaniem
medioznawców, politologów, kulturoznawców, jak i wszystkich
czytelników zainteresowanych nowymi mediami, ze szczególnym
uwzględnieniem serwisów społecznościowych. Wiele tez stawianych
przez Autorów tej publikacji ma charakter polemiczny, co podnosi jej
walor, bowiem przyczynić się może do szerszej debaty nad praktykami
społecznymi związanymi z użytkowaniem mediów społecznościowych
analizowanych przez współautorów monografii z perspektywy
pokoleniowej. Treści przedstawionej książki z powodzeniem stać się
mogą przedmiotem namysłu w dydaktyce uniwersyteckiej, ale także
mogą zainteresować badaczy nie związanych ze środowiskiem
akademickim.
dr hab. Magdalena Szpunar
Uniwerystet Jagielloński

