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Z księgą do twarzy

Prawie co czwarty ankietowany ma profil na Facebooku, aż 65 proc. za-

gląda na ten portal przynajmniej raz dziennie. Niemal połowa ankietowa-

nych uważa informacje umieszczane na Facebooku za wiarygodne; przy 

tym 70 proc. osób deklaruje, że nic by się nie stało, gdyby Facebook nie 

istniał. 

Facebook jest obecnie jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych. 

W Polsce ma na nim profile ponad 6 milionów osób i instytucji. Sondażownia Cha-

raktery przeprowadziła  badania na temat percepcji Facebooka i korzystania z niego. 

W badaniu wzięło udział 2638 internautów, użytkowników portalu psychologicznego 

www.charaktery.eu. Spośród ankietowanych profil na Facebooku miało 1894 osoby 

(71,8 proc.), nie posiadało go natomiast 744 (28,2 proc.).

***

Użytkownicy Facebooka należą do niezwykle aktywnych internautów. Aż 65 proc. 

ankietowanych loguje się na Facebooku codziennie. Co druga osoba odwiedza tę stronę 

od kilku do kilkudziesięciu razy dziennie, rzadziej niż raz dziennie korzysta z portalu 

około 30 proc. badanych. 

co kilka dni
15%

kilka razy 
dziennie

42%kilka razy w
miesiącu 11%

kilkadziesiąt 
razy dziennie

6%

raz dziennie
16%

raz na tydzieo
4%

trudno 
powiedzieć

6%

Jak często wchodzisz na portal 
Facebook

JAK CZĘSTO WCHODZISZ NA PORTAL FACEBOOK?

co kilka dni
15%

kilka razy 
dziennie

42%kilka razy w
miesiącu 11%

kilkadziesiąt 
razy dziennie

6%

raz dziennie
16%

raz na tydzieo
4%

trudno 
powiedzieć

6%

Jak często wchodzisz na portal 
Facebook



SONDAŻOWNIA CHARAKTERY

3

W sondażu wzięło udział 2638 osób – Ekspertów Codzienności Sondażowni Charaktery. Eksperci Codzienności to użytkownicy 
portalu psychologicznego www.charaktery.eu. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-27.06.2011.

Najbardziej aktywne na Facebooku są osoby między 18. a 24. rokiem życia. Aż 64,73 

proc. osób z tej grupy odwiedza portal kilka razy dziennie. Dla porównania – w kolej-

nym przedziale wiekowym tylko 37,66 proc. osób wchodzi na stronę tak często. Drugą 

co do aktywności grupą są najmłodsi użytkownicy Facebooka, poniżej 18. roku życia. 

Im starsi są ankietowani, tym rzadziej i mniej regularnie korzystają z Facebooka. Naj-

rzadziej logują się osoby powyżej 55. roku życia. Co kilka dni loguje się 20 proc., a kilka 

razy w miesiącu 31,25 proc. ankietowanych z tej grupy. 

ODWIEDZAM FACEBOOK KILKA RAZY DZIENNIE

do 18 lat 18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata ponad 55 
lat

48,87%
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24,54%

11,81% 10,42%

Odwiedzam Facebooka kilka razy dziennie
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Prawie co czwarta osoba korzystająca z Facebooka twierdzi, że wizyta na portalu ma 

wpływ na jej nastrój (77 proc. przyznało, że nie ma to dla nich znaczenia). Najczęściej 

jest to wpływ pozytywny: prawie co piąty ankietowany twierdzi, że wizyta na Face-

booku poprawia nastrój (17 proc. uważa, że raczej poprawia, 2 proc. – zdecydowanie 

poprawia). 
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Facebook najbardziej poprawia nastrój ludziom młodym. Wśród ankietowanych po-

niżej 18. roku życia poprawę nastroju w wyniku odwiedzin na portalu deklaruje prawie 

20,36 proc., w grupie 18–24 lata jeszcze więcej, bo prawie 21,32 proc. badanych.  

Pogorszenie nastroju w wyniku wizyty na Facebooku zgłasza ok. 4 proc. badanych. 

W grupie wiekowej 18–24 lata odczucia takie ma 2,9 proc. ankietowanych, ale już wśród 

osób w wieku ponad 55 lat aż 14,58 proc. mówi o wyraźnym pogorszeniu nastroju. 

MÓJ NASTRÓJ PODCZAS ODWIEDZIN NA FACEBOOKU

do 18 lat 18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata ponad 55 
lat
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Informacje zamieszczane na Facebooku za wiarygodne uważa 48 proc. badanych.  

Co trzeci do informacji zdobywanych na portalu nastawiony jest sceptycznie – trudno 

mu powiedzieć, czy są prawdziwe. Brak zaufania do informacji z Facebooka deklaruje 

około 16 proc. badanych. 

niewiarygodne 
i raczej 

niewiarygodne
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wiarygodne 
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wiarygodne
48%

trudno 
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Czy informacje zamieszczone na 
Facebooku są dla Ciebie wiarygodne?
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SĄ DLA CIEBIE WIARYGODNE?
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do 18 lat 18–24 
lata

25–34 
lata

35–44 
lata

45–54 
lata

ponad 55 
lat

57,01% 55,82%
47,96%

38,10% 34,65%

27,08%

Informacje zamieszczane na 
Facebooku są dla mnie wiarygodne:

Im starsi są użytkownicy, tym mniejsze mają zaufanie do treści zamieszczanych na 

Facebooku. O ile wśród najmłodszych (do 18. roku życia) informacje zamieszczane 

na portalu za wiarygodne uznaje aż 57,01 proc. badanych, to już wśród osób w wieku  

18–24 lata współczynnik ten wynosi 55,82 proc., w kolejnej grupie (25–34 lata) – 47,96 

proc., wśród osób w wieku 35–44 lata – 38,10 proc., w przedziale wiekowym 45–54 

maleje do 34,65 proc., a w grupie najstarszych osób, powyżej 55. roku wynosi on zale-

dwie 27,08 proc. 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA FACEBOOKU  
SĄ DLA MNIE WIARYGODNE

Spośród najmłodszych użytkowników Facebooka (do 18. roku życia) zaledwie 2 proc. 

uważa, że  informacje podawane na tej stronie są dla nich zupełnie niewiarygodne, na-

tomiast wśród najstarszych osób (powyżej 55. roku) odsetek myślących w ten sposób 

przekracza 10 proc.



SONDAŻOWNIA CHARAKTERY

8

W sondażu wzięło udział 2638 osób – Ekspertów Codzienności Sondażowni Charaktery. Eksperci Codzienności to użytkownicy 
portalu psychologicznego www.charaktery.eu. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-27.06.2011.

Spośród ankietowanych w wieku 18–24 lata aż 60,08 proc. zadeklarowało, że zde-

cydowanie nie zależy im na zdobyciu jak największej liczby znajomych, w grupie naj-

młodszej (do 18 lat) – 57,92 proc. 

Ankietowani deklarują, że Facebook najczęściej służy im do zdobywania informacji 

i podtrzymywania kontaktów ze znajomymi (te opcje wskazało po około 30 proc. bada-

nych). Użytkownicy portalu uznali też, że pozwala on zabić nudę (prawie 9 proc. wska-

zań) i oderwać się od realnych problemów (7 proc.). Tylko 3,5 proc. badanych twierdzi, 

że może dzięki portalowi wyrazić to, co naprawdę czuje i myśli. Najwyższy odsetek 

wskazujących tę opcję – około 8 proc. – dotyczy najmłodszej grupy wiekowej, poniżej 

18 lat, i najstarszej – powyżej 55 lat. Dla 2 proc. użytkowników Facebook jest miejscem, 

gdzie można uzyskać wsparcie i konkretną pomoc, mniej niż 2 proc. chce dzięki niemu 

zrozumieć innych ludzi czy poczuć się kimś ważnym.

do 18 lat 18–24 
lata

25–34 
lata

35–44 
lata

45–54 
lata

ponad 55 
lat

57,92% 60,08% 56,28% 46,52% 48,82%
31,25%

Nie zależy mi na pozyskaniu jak największej 
liczby znajomych na Facebooku

NIE ZALEŻY MI NA POZYSKANIU  
JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY ZNAJOMYCH NA FACEBOOKU
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nic by się nie stało

zdobyd informacje o ważnych dla Ciebie 
wydarzeniach

utrzymad kontakty ze znajomymi

zabid czas, pozbyd się nudy

oderwad się od realnych problemów

wyrazid to, co myślisz i czujesz

uzyskad wsparcie i konkretną pomoc

zrozumied innych ludzi

poczud się kimś ważnym

52,91%

45,54%

37,60%

15,50%

9,30%

3,88%

3,88%

2,52%

1,74%

89,76%

10,24%

13,39%

1,57%

8,66%

2,36%

1,57%

0,00%

0,00%

Gdyby nie było Facebooka, trudno byłoby Ci:

45–54 lata 18–24 lata
GDYBY NIE BYŁO FACEBOOKA, TRUDNO BYŁOBY CI:

Aż 70 proc. wszystkich badanych twierdzi, że gdyby Facebooka nie było, nic by się 

nie stało. W poszczególnych grupach wiekowych taką odpowiedź wybrała większość 

ankietowanych: w grupie do 18 lat – 58,82 proc., 18–24 lata – 52,91 proc., 25–34 lata 

– 85,35 proc., 45–54 lata – 89,76 proc., a w grupie ponad 55 lat aż 95,83 proc. 

Dla grupy wiekowej 18–24 lata najistotniejsze na Facebooku jest pozyskiwanie in-

formacji o ważnych ich zdaniem wydarzeniach (45,54 proc.) i utrzymywanie kontaktów 

ze znajomymi (37,6 proc.). Również w grupie wiekowej 45–54 lata są to najważniejsze 

funkcje Facebooka – wskazało je 10,24 proc. badanych, a utrzymywanie kontaktów ze 

znajomymi – 13,39 proc.
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Gdyby nie było Facebooka, trudno byłoby Ci:

45–54 lata 18–24 lata
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Respondenci mają także pewne obawy związane z Facebookiem. Okazuje się, że 54,4 

proc. ankietowanych odnosi wrażenie, że korzystając z Facebooka, traci czas. W grupie 

najbardziej aktywnej (18–24 lata), logującej się na stronie kilka razy dziennie, aż 65,31 

proc. osób obawia się, że Facebook to strata czasu. W grupie wiekowej powyżej 55. roku 

życia poczucie straty czasu miało tylko 35,42 proc. badanych. 41,9 proc. użytkowników 

Facebooka obawia się, że przez portal traci swoją prywatność.

do 18 lat 18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata ponad 55 
lat

61,99% 65,31%
50,63% 42,86% 50,39%

35,42%

Doceniam zalety Facebooka, ale obawiam się, 
że tracę czas

DOCENIAM ZALETY FACEBOOKA,  
ALE OBAWIAM SIĘ, ŻE TRACĘ CZAS

do 18 lat 18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata ponad 55 
lat

61,99% 65,31%
50,63% 42,86% 50,39%

35,42%

Doceniam zalety Facebooka, ale obawiam się, 
że tracę czas
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U co czwartego ankietowanego rodzi się obawa, że z powodu Facebooka jego kon-

takty z innymi staną się powierzchowne, 13,4 proc. badanych obawia się, że ktoś może 

nimi manipulować. Im młodsi byli użytkownicy, tym mniejsze były obawy związane 

manipulacją: w grupie wiekowej do 18 lat – 9,05 proc., a w grupie powyżej 55. roku 

życia – aż 29,17 proc. ankietowanych. 

DOCENIAM ZALETY FACEBOOKA,  
ALE OBAWIAM SIĘ, ŻE KTOŚ MOŻE MNĄ MANIPULOWAĆ

do 18 lat 18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata ponad 55 
lat

9,05%
11,82% 13,12%

17,22%
14,17%

29,17%

Doceniam zalety Facebooka, ale obawiam się, 
że ktoś może mną manipulowad

do 18 lat 18–24 lata 25–34 lata 35–44 lata 45–54 lata ponad 55 
lat

9,05%
11,82% 13,12%

17,22%
14,17%

29,17%

Doceniam zalety Facebooka, ale obawiam się, 
że ktoś może mną manipulowad
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Spośród badanych, którzy nie mają profilu na Facebooku, aż 93 proc. twierdzi, że nie 

ma zamiaru go założyć, 7 proc. chce to zrobić w najbliższej przyszłości. Ci, którzy nie za-

mierzają zostać użytkownikami portalu uważają, że jest on zwykłą stratą czasu (43,28 

proc.), obawiają się, że ich kontakty ze znajomymi staną się w ten sposób powierzchow-

ne (25,67 proc.), że będą za pośrednictwem Facebooka manipulowani (11,96 proc.). Co 

dziesiąty przeciwnik Facebooka uważa, że możne stracić tożsamość lub nawet utracić 

kontakt z rzeczywistością (5,51 proc.).

niczego się nie obawiam

stracę czas

moje kontakty z innymi będą 
powierzchowne

ktoś może mną manipulowad

utracę swoją tożsamośd

utracę kontakt z rzeczywistością

52,82%

43,28%

25,67%

11,96%

11,02%

5,51%

Nie jestem zarejestrowany na Facebooku, 
bo obawiam się, że:

NIE JESTEM ZAREJESTROWANY NA FACEBOOKU, BO OBAWIAM SIĘ, ŻE:
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KOMENTARZE

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
psycholog, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej Szkoły Wyższej 

Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Sondażownię Charaktery dotyczyło jednego 

z mediów społecznościowych – Facebooka. Stał się on częścią rzeczywistości społecz-

nej, ale jak wskazują wyniki sondażu, taką rolę pełni przede wszystkim wśród ludzi 

młodych. Co więcej, ludzie młodzi, dopiero wchodzący w życie społeczne, traktują za-

mieszczone na Facebooku informacje jako wiarygodne. Analogiczne zjawisko nie wy-

stępuje wśród starszych uczestników – zapewne zdają sobie sprawę z tego, że infor-

macje te służą nie tylko pokazywaniu i objaśnianiu różnych zjawisk, lecz mogą także 

pełnić funkcję pragmatyczną: mogą zachęcać do podejmowania różnych działań lub do 

powstrzymywania się od nich. Co więcej, mają także świadomość, że możliwości weryfi-

kowania tych informacji są nader ograniczone. Innym czynnikiem mogącym tłumaczyć 

różnice w stopniu zaufania do informacji pojawiających się na Facebooku może być to, 

że użytkownicy młodsi czują się niejako u siebie, natomiast użytkownicy starsi stanowią 

grupę mniejszościową.

W niniejszym badaniu ujawnia się wyraźnie tendencja spotykana w innych badaniach 

sondażowych: użytkownicy Facebooka starają się przedstawić siebie w relatywnie do-

brym świetle. Choć Facebook jest miejscem, w którym można spotkać wiele osób, któ-

rych w innych sytuacjach nigdy nie moglibyśmy poznać, to jednak znaczna część bada-

nych z różnych grup wiekowych zaprzecza temu, jakoby zależało im na pozyskaniu jak 

największej liczby znajomych. Co ciekawe, takie zaprzeczenia pojawiają się relatywnie 

rzadziej wśród badanych ze starszych grup wiekowych. Można ten wynik interpretować 

dwojako: albo jest on pewnym odbiciem faktu, że ludzie starsi czują się bardziej samot-

ni i faktycznie zależy im na nawiązaniu kontaktów z względnie dużą grupą osób, albo 

też może to być wynik stosowania przez młodszych badanych specyficznych strategii 

autoprezentacyjnych. Strategie te polegają na przedstawianiu siebie jako osoby bardzo 

wybrednej w wyborze znajomych: dzięki temu można podwyższyć własną samoocenę. 

Możliwe jest także, że obie interpretacje są uprawnione, a dane zawarte w sondażu nie 

dają podstaw do rozstrzygnięcia, która z nich jest bardziej trafna.
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Autorzy sondażu mieli trafną intuicję, zakładając, że istnieją wyraźne różnice gene-

racyjne w nastawieniu do Facebooka. Ujawnia się to bardzo wyraźnie w zestawieniu 

odpowiedzi na pytanie, co by się stało, gdyby nie było Facebooka. Wymieniono tam róż-

ne konsekwencje, a porównanie badanych z najmłodszej i najstarszej grupy wiekowej 

wskazuje, że ten portal społecznościowy dla tych najmłodszych jest zdecydowanie waż-

niejszy. 

Badani wykazują pewien krytycyzm wobec Facebooka (część z nich uważa, że inni 

mogą nimi manipulować albo że Facebook przyczynia się do marnowania czasu) – 

w dalszym ciągu można stawiać pytania, czy jest to pewna forma autoprezentacji, czy 

też badani faktycznie są krytyczni wobec tego serwisu.  

Badanie sondażowe wskazuje, że ludzie potrafią sensownie uzasadniać zarówno 

to, że są użytkownikami tego serwisu, jak i to, że nie zamierzają nimi zostać. Patrząc 

z zewnątrz, można stwierdzić, że portale społecznościowe stają się coraz ważniejszym 

elementem życia społecznego. Na razie rozwijają się w sposób epidemiczny – kolejne 

osoby zakładające profile niejako „zarażają” innych, jednak po pewnym czasie liczba 

tych „zarażonych” będzie raptownie malała. Podobnie jak inne epidemie – i ta po pew-

nym czasie wygaśnie. Jednak – jak pisze socjolog Jan van Dijk – największą wartością 

nowych mediów, w tym i Facebooka, jest to, że nie ma tam ośrodka władzy, a relacje 

społeczne mają charakter heterarchiczny. Nie są to klasyczne relacje partnerskie, prze-

waga poszczególnych grup lub osób jest zmienna i nie wiąże się ani z urodzeniem, ani 

z posiadaniem, ani z wykształceniem. 

dr Krzysztof Krejtz
psycholog, kierownik Laboratorium Badań Internetu Wydziału Psychologii 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

Ludzie traktują internet jako element rzeczywistości, nie tworząc sztucznego podzia-

łu na rzeczywistość wirtualną i pozainternetową. Dla przeciętnego użytkownika kon-

takt za pomocą medium, jakim jest internet, jest tak samo wartościowy i ważny jak 

kontakt telefoniczny czy bezpośrednie spotkanie. Dlatego wbrew obawom „wieszczów” 

złego internetu kontakty społeczne nie zmieniają formy na wyłącznie wirtualną, jak 

również nie stają się płytkie i banalne. Serwis społecznościowy to, mówiąc wprost, ko-
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lejne narzędzie do kontaktowania się z ludźmi, których znamy z przeszłości, najczęściej 

z tzw. reala (z kontaktów bezpośrednich). Dla każdej osoby grupa społeczna, z którą 

utrzymuje kontakt w internecie, jest inna. Inne więc są również informacje, jakie otrzy-

muje i ogląd świata, jaki jest w ten sposób kreowany. 

W Sondażowni Charaktery większość osób przed 30. rokiem życia twierdzi, że korzy-

sta z Facebooka kilka razy dziennie. Co więcej, większość twierdzi, że ich nastrój pod-

czas korzystania z Facebooka się poprawia. W codziennym życiu w większości przypad-

ków spotkanie z osobami, które znamy i lubimy, sprawia nam przyjemność i poprawia 

nasze samopoczucie. 

Prawie połowa badanych uważa, że informacje umieszczane na Facebooku są wia-

rygodne. Tłumacząc ten wynik, można by odwołać się do metafory globalnej wioski 

zaproponowanej przez Marshalla McLuhana – opisującego trend, w którym media 

elektroniczne umożliwiają komunikację ludziom ponad granicami geograficznymi 

i czasowymi. Jednak nacisk położyłbym w tym miejscu na słowo „wioska”. Podobnie 

jak w małych społecznościach, informacje w sieci znajomych rozchodzą się na zasadzie 

plotki („z ust do ust”). Jednak najciekawsze jest to, że wagi nabiera ta informacja, która 

jest podawana i dyskutowana przez grupę osób, które znam. Im bliższe znajomości, 

tym większa waga podawanych przez takie osoby informacji. To sieć społeczna spra-

wia, że dyskutowana w niej informacja odbierana jest przez jednostkę jako ciekawa 

i/lub wiarygodna. Ważność i wiarygodność budowana jest lokalnie, a nie globalnie, jak 

to ma miejsce w mediach masowych. 

Wyniki Sondażowni Charakterów na temat Facebooka są przyczynkiem do budowa-

nia obrazu tego rodzaju serwisów jako kolejnego i dość zwyczajnego narzędzia, w któ-

re „uzbrojony” jest współcześnie człowiek. Narzędzia, które pomaga w utrzymywaniu 

kontaktów i zdobywaniu informacji o otaczającym świecie. Narzędzia, które nie zastę-

puje kontaktów osobistych, a je wzbogaca i w wielu przypadkach ułatwia. 


