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WSTĘP

Niniejsza książka poświęcona jest serwisom społecznościowym (social net- 
work sites, dalej: SNS), a zwłaszcza najpopularniejszemu spośród nich – Face- 
bookowi. Rozważania na temat Facebooka i jemu podobnych serwisów pro-
wadzone są tutaj głównie z perspektywy teorii dotyczących rozwoju i funk-
cjonowania społeczeństwa informacyjnego. W teorii mediów wyróżnia się 
siedem perspektyw badawczych opisujących przestrzeń medialną: teorię 
społeczeństwa masowego, podejście marksistowskie, podejście funkcjona-
listyczne, krytyczną teorię polityczno-ekonomiczną, teorię konstruktywi-
styczną, determinizm technologiczny oraz teorię społeczeństwa informacyj-
nego1. Ramę dla tej pracy stanowi przede wszystkim ta ostatnia, choć obecne 
jest również podejście krytyczne, charakterystyczne dla krytycznej teorii 
polityczno-ekonomicznej.

Powodów, dla których tematyka serwisów społecznościowych wydaje się 
szczególnie interesująca, jest kilka. Po pierwsze, są one współcześnie integralną 
częścią życia niemal każdej osoby korzystającej z Internetu, dlatego też wydaje 
się zasadne badanie i analizowanie ich z różnych perspektyw. Badania, których 
przedmiot mieści się w zakresie przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej, są 
istotne ze względów poznawczych, ale także pragmatycznych. Lepsze zrozu-
mienie tej sfery pozwala nam bardziej świadomie korzystać z technologii, któ-
ra jest dziś nieodłącznym elementem naszego codziennego życia.

Po drugie, mimo stosunkowo dużej liczby publikacji poświęconych 
nowym mediom same serwisy społecznościowe są dość słabo opisane, 
zwłaszcza w polskiej literaturze. O ile artykułów naukowych dotyczących 
na przykład Facebooka stale przybywa, o  tyle pozycji zwartych, zwłasz-
cza monografii, kompleksowo opisujących media społecznościowe wciąż 
jest niewiele. Dostępne na polskim rynku publikacje dotyczące przestrzeni 

1 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 108–121.
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social media są zwykle tłumaczeniami zagranicznych prac, a  dynamika 
przestrzeni internetowej jest tak duża, że dezaktualizują się one częścio-
wo, zanim jeszcze zostaną przetłumaczone i wydane. Dodatkowo w zde-
cydowanej większości prace te analizują media społecznościowe pod kątem 
ich potencjału marketingowego i praktycznego wykorzystania w biznesie. 
Dominuje przy tym podejście ilościowe, analizy jakościowe podejmowa-
ne są rzadziej. Niewiele jest również prac, które redefiniowałyby podejście 
do serwisów społecznościowych. Badacze wiele założeń przyjmują a priori 
albo opierają się na  istniejących od kilkunastu lat ustaleniach teoretycz-
nych, które w związku z ogromną dynamiką zmian w środowisku social 
media wymagają stałej aktualizacji. Polskie publikacje cechuje ponadto 
dość duży bałagan definicyjny i konceptualny. Szerzej o wszystkich tych 
kwestiach piszę w rozdziale pierwszym.

Po trzecie wreszcie, brak w polskim piśmiennictwie prac, które podej-
mowałyby zagadnienia dotyczące social network sites w szerszym, także kry-
tycznym, kontekście, dotykając przy tym refleksji nie tylko pragmatycznej. 
Większość publikacji koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu SNS. 
Dominują przy tym poglądy raczej entuzjastyczne. Artykuły naukowe trak-
tują zwykle zagadnienie w sposób fragmentaryczny, analizując konkretne, 
wąskie problemy badawcze. Wciąż rzadko pojawiają się prace naukowe uj-
mujące problematykę social media całościowo. Wydaje się zatem, że reflek-
sja na ten temat jest niezwykle potrzebna. Książka ta ma stanowić zarówno 
studium analizujące podstawowe problemy dotyczące serwisów społecznoś-
ciowych (takie jak na przykład powody korzystania z nich), jak i przyczynek 
do dalszych dyskusji i naukowych analiz.

Popularność Facebooka i jego stale wzrastające znaczenie na rynku social 
media skłania też do licznych refleksji nad przyczynami tego stanu rzeczy, 
a w szczególności do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy dziś korzy-
stanie z tego serwisu to jeszcze wybór, czy może już konieczność. To właśnie 
pytanie stanowi główny punkt odniesienia do poszukiwań empirycznych 
opisanych w drugiej części książki.

W niniejszej książce poruszone zostały więc przede wszystkim proble-
my takie jak:

• rola i znaczenie serwisów społecznościowych w przestrzeni inter-
netowej, a także w życiu codziennym;
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• przyczyny i  konsekwencje korzystania i  niekorzystania z  Face- 
booka;

• rola i znaczenie Facebooka w sieciowym społeczeństwie informa-
cyjnym.

Analizowane tutaj zagadnienia znajdują się na styku kilku dyscyplin. 
Większość prac poświęconych mediom zwykle sytuuje się gdzieś pomiędzy 
różnymi naukami. W przypadku nowych mediów ich liczba dodatkowo 
się poszerza. Często nie sposób mówić o  Internecie w  całkowitym ode-
rwaniu od zagadnień z zakresu chociażby cybernetyki czy informatologii, 
a biorąc pod uwagę wpływ tego medium na nasze życie, także psycholo-
gii. Kiedy dodatkowo mówimy o dużych firmach działających w branży 
technologiczno-medialnej, trudno uniknąć rozważań z obszaru zarządza-
nia czy ekonomiki mediów. Dlatego też podejście transdyscyplinarne jest 
w tym wypadku nieuniknione.

Niniejsza książka składa się z dwóch części i zasadniczo można je czytać 
zupełnie niezależnie. W części pierwszej opisany został kontekst teoretycz-
ny, w drugiej zaś przedstawiono wyniki badań empirycznych prowadzo-
nych w latach 2013–2016 i odnoszące się do nich refleksje. Łącznie prze-
prowadzono 38 wywiadów pogłębionych (20 z  osobami korzystającymi 
i 18 z niekorzystającymi z Facebooka), eksperyment oraz ukrytą obserwa-
cję uczestniczącą.

W  rozdziale pierwszym scharakteryzowano serwisy społecznościowe, 
podano ich definicję, omówiono rolę i  miejsce w  teorii mediów. Podjęta 
została próba umiejscowienia ich w  przestrzeni nowych mediów. Opiera-
jąc się na przeglądzie literatury przedmiotu, opisano ich charakter i rozwój 
historyczny z uwzględnieniem idei Web 2.0, a także tzw. zawartości genero-
wanej przez użytkowników (user-generated content). Dokonano charaktery-
styki wybranych serwisów społecznościowych. W zestawieniu znalazły się 
serwisy polskie i zagraniczne, zarówno te obecnie istniejące, jak Facebook, 
Instagram, Nk.pl, jak  również już zamknięte, jak na przykład Grono.net. 
Dobór serwisów został ustalony na podstawie tych najczęściej wskazywa-
nych przez osoby badane na potrzeby niniejszej pracy.

W rozdziale drugim przedstawiono teorię odnoszącą się do społeczeń-
stwa informacyjnego, a  także różnych jego wariantów, zwłaszcza modelu 
sieciowego. Szczególny nacisk położony został na ukazanie roli informacji 
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we współczesnym świecie. Podjęto również próbę ukazania przejawów wła-
dzy symbolicznej w sieciowym społeczeństwie informacyjnym.

W części drugiej zaprezentowano wyniki badań, przede wszystkim opis 
eksperymentu, podczas którego badani mieli na tydzień usunąć swoje face- 
bookowe profile. W toku rozważań znajdują się odniesienia do przebiegu 
samego procesu badawczego, które pozwalają lepiej zrozumieć decyzje do-
tyczące wyboru poszczególnych metod. W  rozdziale trzecim moja uwaga 
skupia się na osobach korzystających z Facebooka. Analizowane są przy tym 
główne powody korzystania z serwisu.

Rozdział czwarty dotyczy osób niekorzystających z Facebooka. Na po-
czątku przedstawiony został przegląd literatury, a następnie zaprezentowano 
wyniki badań własnych. W rozdziale znajdują się spostrzeżenia dotyczące 
przyczyn i konsekwencji niekorzystania z Facebooka, społecznego postrze-
gania takich osób, jak również refleksje odnoszące się do wykluczenia infor-
macyjnego. Część drugą zamyka zakończenie, w którym dokonano próby 
podsumowania i wyciągnięcia najważniejszych wniosków.
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1. Serwisy społecznościowe i ich miejsce 
w przestrzeni medialnej

Pisząc o roli i miejscu serwisów społecznościowych w przestrzeni medialnej, 
a zwłaszcza w przestrzeni nowych mediów, należy uprzednio zdefiniować wie-
le pojęć funkcjonujących w obiegu naukowym, ale i w dyskursie powszech-
nym, począwszy od samego pojęcia „nowe media” poprzez określenia takie 
jak  „media społecznościowe” czy  „Web 2.0” aż do  najważniejszej w  niniej-
szej książce grupy, czyli „serwisów społecznościowych”. W ostatnim czasie 
terminy te są nader często używane, nie zawsze jednak w sposób precyzyjny. 
Analizując prace podejmujące tematykę mediów w przestrzeni internetowej, 
można zauważyć, że  wyżej wymienionych pojęć używa się dość dowolnie, 
żeby nie powiedzieć: frywolnie. Jest to widoczne głównie w prasie, lecz także 
w publikacjach naukowych. Nie powinno to dziwić, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę, że zarówno problematyka dotycząca mediów społecznościowych, jak i one 
same są nie tylko fenomenem nowym, ale przede wszystkim bardzo dyna-
micznie i intensywnie się rozwijającym. Żadna z definicji nie zdołała się dotąd 
w pełni ugruntować. Celem niniejszego rozdziału jest próba uporządkowania 
terminologii z zakresu mediów funkcjonujących w przestrzeni internetowej, 
umieszczenie poszczególnych terminów w obszarze teorii mediów, a zwłaszcza 
precyzyjne rozdzielenie pewnych pojęć, które bardzo często używane są sy-
nonimicznie. Zdefiniowane zostaną zatem najpierw nowe media, a następnie 
poszczególne podzbiory w ramach tej szerokiej grupy.

1.1. Nowe media w teorii mediów

Określenie „nowe media” nasuwa przeważnie wiele rozmaitych skojarzeń. 
Mówiąc o nowych mediach, można mieć na myśli wszelkie formy technologii 
komunikacyjno-informacyjnych, takie jak na przykład komputery czy telefony 
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komórkowe. Można o nich mówić, tak jak Lev Manovich2, w kontekście nowo-
czesnych rozwiązań audiowizualnych. Można także identyfikować je z prze-
mianami w obrębie mediów masowych i ze zjawiskiem konwergencji, jak robi 
to  Henry Jenkins3. W  ostatnim czasie coraz częściej zdarza się również, 
że nowe media utożsamiane są przede wszystkim, lub wyłącznie, z Internetem.

Pojęcie nowych mediów jako takie zaczęło się pojawiać w latach osiem-
dziesiątych XX wieku. Pierwotnie opisywało media takie jak telewizja sa-
telitarna, komputer osobisty i wideo4. Z upływem czasu, wraz z rozwojem 
technologii, zakres pojęcia zaczął się stopniowo poszerzać, a granice termi-
nologiczne ulegać zatarciu. To, co było nowe kilkadziesiąt czy nawet kilkana-
ście lat temu, jak chociażby telefony komórkowe, dziś jest już stałym elemen-
tem codzienności. Pojęcie „nowe media” zaczęło więc z czasem tracić ostrość 
i odnosić się do wszelkich technologicznych nowości służących komunikacji, 
w tym w szczególności do Internetu. Jakkolwiek istniejące definicje nowych 
mediów w wielu aspektach się pokrywają i korespondują ze sobą, to jednak 
stale brak wśród badaczy zgodności, co konkretnie należałoby przez to po-
jęcie rozumieć.

Ramy pojęciowe nowych mediów są współcześnie rozmaicie określane, 
a poszczególne definicje różnią się w zależności od tego, jaką optykę przyj-
muje osoba definiująca. Jan van Dijk na przykład patrzy na nie poprzez opis 
ich cech strukturalnych. Jego zdaniem wśród najważniejszych własności 
konstytuujących nowe media należy wymienić:

• integrację telekomunikacji, wymianę danych i komunikacji maso-
wej w jednym medium, co wynika z procesu konwergencji;

• interaktywność, czyli możliwość nawiązania dwustronnej bądź 
wielostronnej komunikacji, w  wymiarze przestrzennym, czaso-
wym (ciągła wymiana komunikatów), behawioralnym (wpływ 
użytkownika na kształt przekazu) i intelektualnym (zrozumienie 
znaczeń i kontekstów działań innych uczestników interakcji);

• techniczny aspekt mediów opierający się na kodzie binarnym, któ-
ry określa głównie formę funkcjonowania nowych mediów, jednak 

2 Zob. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
3 Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2006.
4 [Hasło] Nowe media, [w:] Popularna encyklopedia mass mediów, red. J. Skrzypczak, Po-

znań 1999.
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ma też znaczenie dla komunikacji w ogóle. Możliwość przekształ-
cenia informacji i komunikatów w zero-jedynkowy kod prowadzi 
bowiem do  ich ujednolicenia i  standaryzacji, do  wzrostu liczby 
jednostek informacji i komunikacji w obiegu, a także do przejścia 
od mediów linearnych do hipertekstowych5.

Nowe media definiuje zatem autor jako: „zintegrowane i  interaktywne 
media przełomu XX i XXI wieku oparte na kodzie binarnym. (…) najczęś-
ciej określane są mianem multimediów, mediów interaktywnych lub me-
diów cyfrowych”6. Van Dijk używa tutaj zamiennie i synonimicznie trzech 
sformułowań często stosowanych przy opisie nowych mediów: multimedia, 
media interaktywne i media cyfrowe. Przez pojęcie interaktywności rozumie 
się zwykle możliwość wzajemnego komunikowania się. Media interaktywne 
to takie, które pozwalają stronom komunikującym się na dialog za pośred-
nictwem danego środka przekazu. Określenie „media cyfrowe” odnosi się 
natomiast do  formy zapisu, odtwarzania i  dystrybuowania przekazu me-
dialnego na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych. Multimedia z kolei, 
jak definiuje Popularna encyklopedia mass mediów, to:

System stanowiący integrację różnych technologii, tworzony poprzez dołączenie 
do komputera osobistego dodatkowych urządzeń, m.in. odbiornika telewizyjnego 
i  magnetowidu, głośników, mikrofonu, słuchawek, odtwarzacza płyt kompakto-
wych oraz odpowiedniego oprogramowania, np. karty dźwiękowej, karty graficznej, 
karty wideo itd. Technologia multimediów umożliwia zatem użytkownikom kom-
putera osobistego łączenie standardowego tekstu i grafiki z obrazami i dźwiękami 
z wideo, realizowanie animacji. Cechą multimediów jest interaktywność. Potocz-
nie jako multimedialne określa się zestawy komputerów osobistych wyposażonych 
w kartę graficzną, napęd CD-ROM i głośniki. (…) W dziedzinie oprogramowania 
multimedia oznaczają interaktywne aplikacje wykorzystujące tekst, dźwięk, obrazy, 
sekwencje animowane i wideo. W odniesieniu do oprogramowania pojęcie multi-
mediów używane bywa niekiedy zamiennie z określeniem hipermedia7.

5 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010, s. 16–20.
6 Tamże, s. 20.
7 [Hasło] Multimedia, [w:] Popularna encyklopedia…, dz. cyt.
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W takim rozumieniu określenie multimediów odnosi się zarówno do sa-
mego sprzętu, jak i do zintegrowanych systemów komputerowych wykorzy-
stujących aplikacje umożliwiające łączenie różnych form przekazu danych.

Wspomniany już L. Manovich pisze o  nowych mediach w  kontekście 
języka kultury i  ich wpływu na nowoczesną sztukę współczesną i kulturę 
audiowizualną. Osadza on zatem to pojęcie w historii i  teorii kultury wi-
zualnej. Manovich sformułował listę cech, do których jego zdaniem można 
zredukować opis nowych mediów. Te cechy to:

• reprezentacja numeryczna (odnosi się do cyfrowego zapisu przekazu);
• modularność (odnosi się do modułowej struktury nowych mediów);
• automatyzacja (dotyczy automatyzacji czynności związanych 

z tworzeniem, przekształcaniem i udostępnianiem przekazu);
• wariacyjność (płynność i zmienność nowych mediów);
• transkodowanie kulturowe (dotyczy relacji pomiędzy technologią 

a kulturą)8.

O miejscu nowych mediów w teorii komunikowania masowego pisał także 
Denis McQuail, zwracając przy tym uwagę, że: „teorie komunikowania ma-
sowego muszą być nieustannie weryfikowane w świetle nowych technologii 
i ich zastosowań”9. Według McQuaila new media to: „rozproszony zbiór tech-
nologii komunikacyjnych, które – poza nowością, faktem, że umożliwiła je 
digitalizacja oraz szeroką dostępnością dla użytku osobistego jako narzędzi 
komunikacji – łączą również inne cechy”10. Cechy te są następujące:

• interaktywność – związana z możliwością reagowania na komunikat;
• obecność społeczna (socjalność) – związana z  doświadczanym 

przez użytkownika poczuciem osobistego kontaktu z innymi;
• bogactwo mediów – związane z szerokim spektrum możliwości;
• autonomia – związana z kontrolą treści i sposobem użytkowania;
• ludyczność – związana z możliwością wykorzystywania do celów 

rozrywkowych, a nie wyłącznie użytkowych;

8 L. Manovich, dz. cyt., s. 83.
9 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 149.
10 Tamże.
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• prywatność;
• personalizacja – związana z  personalizacją zarówno przekazu, 

jak i sposobu użytkowania11.

Na podstawie wyodrębnionych własności nowych mediów można zda-
niem McQuaila umieścić je w obrębie mediów masowych, gdyż są one szero-
ko rozpowszechnione, ogólnie dostępne do celów komunikacyjnych, a także 
wolne od kontroli w stopniu co najmniej równym pozostałym mediom ma-
sowym12. McQuail twierdzi ponadto, iż nowe media stanowią raczej wzbo-
gacenie szerokiego spektrum mediów dotychczas istniejących aniżeli próbę 
zastąpienia któregoś z nich13.

Kompleksowa i wyczerpująca definicja nowych mediów została zawar-
ta w pracy brytyjskich teoretyków: Martina Listera, Jona Doveya, Setha 
Giddingsa, Iana Granta i Kierana Kelly’ego. Badacze ci dostrzegają spore 
trudności zarówno w precyzyjnym definiowaniu tego pojęcia, jak i okre-
śleniu konkretnej cezury czasowej wyznaczającej ów moment przełomowy, 
który miałby być ich początkiem. Zauważalne jest przy tym częste zbiorcze 
używanie określenia „nowe media”. Przyczyn takiego stanu rzeczy autorzy 
dopatrują się między innymi w tym, że nowe media powszechnie traktowa-
ne są jak swoisty epokowy fenomen, będący elementem szerszej przemiany 
historycznej o charakterze globalnym (bez względu na to, czy będziemy je 
traktować jako przyczynę, czy raczej jako skutek owej przemiany)14. Nowe 
media to także „użyteczna i pojemna znaczeniowo zbitka wyrazów, dzięki 
której udaje się uniknąć sprowadzania nowych mediów do technicznych 
lub bardziej specjalistycznych (a przy tym kontrowersyjnych) pojęć”15. Sto-
sowanie takiego określenia przy definiowaniu wszelkich form medialnych 
niemieszczących się w standardzie mediów tradycyjnych jest zatem po pro-
stu bardzo wygodną praktyką. Sami zaś autorzy przez pojęcie nowych me-
diów rozumieją szerokie spektrum przemian (nie tylko o charakterze tech-
nologicznym), a wśród nich:

11 Tamże.
12 Tamże, s. 151.
13 Tamże, s. 150.
14 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 

2009, s. 17.
15 Tamże.
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• nowe doświadczenia tekstualne (w tym m.in. nowe formy rozrywki, 
np. gry komputerowe);

• nowe sposoby reprezentacji świata (np. interaktywne multimedia 
ekranowe);

• nowe relacje pomiędzy podmiotami (nowe sposoby użytkowania 
i odbioru, jak również nowe znaczenia nadawane technologiom 
cyfrowym);

• nowe doświadczanie relacji pomiędzy cielesnością, tożsamością 
i społecznością (szczególnie widoczne na przykładzie zmian w in-
dywidualnym i społecznym odczuwaniu czasu i przestrzeni, za-
równo w wymiarze lokalnym, jak i globalnym);

• nowe koncepcje relacji ciała biologicznego do  mediów techno-
logicznych (zacieranie się granic między światem rzeczywistym 
a wirtualnym);

• nowe wzorce organizacji i produkcji medialnej16.

Jak widać na podstawie powyższych zestawień, określenie „nowe media” 
jest związane z nową jakością w środowisku mediów masowych, jakością, 
która jest nowatorska nie tylko w  zakresie formy i  dystrybucji przekazu, 
lecz także w zakresie obecnych w mediach treści.

Cechą charakterystyczną nowych mediów jest jednak przede wszyst-
kim to, że wpływają na procesy komunikacji, zmieniając je pod wieloma 
względami, głównie zaś stawiają odbiorcę treści w nowej roli. Jak zauważa 
Magdalena Szpunar:

Nowe media całkowicie zmieniają dotychczas nam znany model komunikacji 
charakterystyczny dla mediów masowych. Ich użytkownik przestaje być biernym 
odbiorcą pozbawionym możliwości reagowania na dany komunikat. Nie jest jed-
nak tak, że ich pojawienie się eliminuje dotychczas nam znane stare media. Nowe 
media raczej konwergują z mediami tradycyjnymi, zacierając granice pomiędzy 
dotychczas odrębnymi mediami funkcjonującymi w różnych niszach. Niezarzą-
dzalna demokratyczna struktura – jak  to ma miejsce w przypadku Internetu – 
pozwala w  niemal dowolny sposób kształtować komunikaty, ale  również rodzi 

16 Tamże, s. 21.
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problemy związane z ich jakością. Na podstawie konstytutywnych cech nowych 
mediów można stwierdzić, że stanowią one nową jakość medialną (…)17.

Mamy zatem do czynienia z upodmiotowieniem odbiorcy, daniem mu 
możliwości aktywnego reagowania i  współtworzenia treści medialnych. 
Van Dijk pisze, że: „nowe media ewoluują od wzorów alokucji, charaktery-
stycznych dla starych mediów, do wzorów konsultacji, rejestracji i konwer-
sacji. W tym procesie nabierają coraz bardziej interaktywnego i zintegro-
wanego charakteru, tworząc całkowicie zintegrowane sieci”18. Istotną cechą 
nowych mediów jest więc także ich znamienna rola w procesie przechodze-
nia od komunikowania masowego w stronę spersonalizowanego komuniko-
wania sieciowego, co zresztą koresponduje z licznymi teoriami sieci19.

Warto w tym miejscu poświęcić chwilę na refleksję dotyczącą adekwat-
ności samego określenia „nowe media”. Urszula Pawlicka zwraca  uwagę 
na problem dezaktualizacji tegoż terminu, zwłaszcza jeśli używamy go w od-
niesieniu do Internetu. Jak pisze:

Sformułowanie pojęcia „nowych mediów” okazało się najbardziej niebezpiecznym 
i błędnym posunięciem. Termin „nowy” wiąże się bowiem z konkretnym czasem – 
dziś coś jest nowe, za pół roku będzie uznane za stare. Określenie Internetu „no-
wym medium” było adekwatne w momencie jego powstania, dokładnie poprzez 
opozycję wobec „mediów starych”. W XXI wieku Internet nie przypomina tego 
z lat 60. – nie jest już na pewno „nowy”, więc jaki? W jaki sposób nazwać przemia-
ny w technologii i typ życia XXI wieku20.

Rzeczywiście, w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat nastąpiły tak ogrom-
ne zmiany, zarówno w strukturze, jak i sposobach funkcjonowania nowych 
mediów, że dziś w celu uzyskania większej precyzji w nazewnictwie okreś-
lenie „nowe” musielibyśmy mnożyć po wielokroć. Na  nieprzystawalność  
terminu „nowe media” do większości współczesnych mediów internetowych 

17 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, 
nr 4 (35), s. 40.

18 J. van Dijk, dz. cyt., s. 21.
19 Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013.
20 U. Pawlicka, Nowe nowe nowsze od nowych, [online] http://ha.art.pl/felietony/1662-ur-

szula-pawlicka-nowe-nowe-nowsze-od-nowych.html [dostęp: 9.10.2016].
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zwracał także uwagę Paul Levinson. Autor ten postuluje, aby do opisywa-
nia funkcjonujących w przestrzeni internetowej nowych form komunikacji  
między ludzkiej nie stosować już określenia „new media”, gdyż jest ono 
dalekie od  dokładności. Levinson proponuje termin „nowe nowe media”, 
uzasadniając to  niedoskonałością wszelkich innych istniejących definicji 
(jak na przykład social media)21. Problem samego nazewnictwa pogłębia się 
dodatkowo, kiedy mamy do czynienia z klasyfikacją i próbą definicyjnego 
uporządkowania różnych form mediów istniejących w  obrębie Internetu, 
o czym szerzej będzie mowa w dalszej części książki.

1.2. Nowe media czy nowe technologie?

Mówiąc o nowych mediach, możemy łatwo wpaść w pułapkę definicyjną. 
Zależy, czy używając tego określenia, mamy na myśli nowoczesne techno-
logie, ściślej mówiąc: technologie informacyjno-komunikacyjne, czy raczej 
środki masowego przekazu, czy może jedno i drugie jednocześnie. Ostatni 
wariant zdarza się z pewnością najczęściej, lecz jeśli przyjrzeć się temu bli-
żej, rzecz nie jest wcale tak oczywista, jak mogłoby się z pozoru wydawać. 
Ten problem definicyjny ma też swoje konsekwencje. Internet jest uznawany 
za dość specyficzne22, ale  jednak masowe medium23. W państwach demo-
kratycznych, w stosunku do mediów rozumianych jako środki masowego 
przekazu, mamy ściśle określone i  uregulowane prawnie zasady, a  także 
społeczne oczekiwania. Jak zauważa Maria Roszkowska-Śliż: „Media, które 
stanowią jeden z  najpotężniejszych sektorów światowej gospodarki, speł-
niają funkcję informacyjną, edukacyjną, opiniotwórczą oraz rozrywkową 
i wywierają znaczny wpływ na procesy polityczne, gospodarcze i społeczne 

21 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 11–35.
22 Specyfika Internetu polega na tym, że jest on medium masowym w sensie zasięgu, jed-

nak odbiór treści jest już mocno zindywidualizowany. Manuel Castells stwierdza, że mamy 
do czynienia z nową odmianą masowej komunikacji, gdyż ma ona formę masowej samokomu-
nikacji (self-mass communication). Przede wszystkim dotychczasowy „odbiorca” staje się „użyt-
kownikiem”, a więc jego rola przestaje być pasywna. Dodatkowo ów użytkownik ma możliwość 
dopasowywania przekazu medialnego do swoich indywidualnych preferencji.

23 Zob. D. McQuail, dz. cyt.
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zachodzące we współczesnym świecie”24. Organizacje medialne obwarowane 
są więc przepisami prawa, które wyznaczają standardy ich postępowania, 
wprowadzając przy tym pewne obowiązki i ograniczenia. Jest to związane 
przede wszystkim ze społeczną odpowiedzialnością mediów.
Działające w  przestrzeni internetowej podmioty, takie jak  Facebook, 
nie utożsamiają się jednak w sposób jednoznaczny z pojęciem „medium”. 
Jak stwierdza Sheryl Sandberg, szef operacyjny Facebooka: „Facebook Incor-
poration nie jest firmą medialną, bowiem jest zarządzany przez inżynierów 
i pracowników technicznych, a ponadto nie zatrudnia dziennikarzy, nie two-
rzy żadnych treści ani newsów”25. Zdaniem Sandberg Facebook jest pewne-
go rodzaju platformą komunikacyjną, a przede wszystkim firmą działającą 
w branży technologicznej, nie medialnej, w związku z czym nie może podle-
gać regulacjom odnoszącym się do mediów. Jak jednak zauważają komenta-
torzy, działalność Facebooka w niewielkim stopniu różni się od działalności 
firm medialnych, tym bardziej że serwis systematycznie rozwija swoje funk-
cjonalności, coraz bardziej zbliżając się do modelu funkcjonowania charak-
terystycznego dla organizacji medialnych26.
Doskonałą egzemplifikacją konsekwencji tego problemu jest sytuacja, która 
zaistniała w Polsce w 2016 roku. Wówczas zablokowane zostały facebookowe 
konta różnych organizacji, a także prywatnych osób związanych z ruchem 
narodowym. Sprawy przybrały bardzo interesujący obrót. Po usunięciu kont 
z serwisu doszło do protestów użytkowników, którym blokada profili pod 
koniec października utrudniała organizację wydarzeń związanych z mar-
szem niepodległości. Przedstawiciele między innymi Młodzieży Wszech-
polskiej protestowali pod siedzibą Facebooka. W sprawę zaangażowała się 
minister cyfryzacji Anna Streżyńska, która zapowiedziała i przeprowadziła 
rozmowy z przedstawicielami firmy27.

24 M. Roszkowska-Śliż, Społeczna odpowiedzialność mediów. Analiza przypadków, 
[w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, 
red. Z. Pisza, M. Rojek-Nowosielska, Wrocław 2011.

25 S. Kovach, „Facebook to nie jest medium” – twierdzi wiceszefowa FB. Ale raczej się myli, 
[online] https://businessinsider.com.pl/media/facebook-czy-to-jest-medium/bjv59yy [dostęp: 
20.02.2018].

26 A. Mandel, Facebook nie jest wydawcą? Właśnie kupił ważne narzędzie dla wydaw-
ców, [online] http://www.rp.pl/Media-i-internet/161119370-Facebook-nie-jest-wydawca-
-Wlasnie-kupil-wazne-narzedzie-dla-wydawcow.html [dostęp: 20.02.2018].

27 Zob. http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1155761,strezynska-chcemy-by-facebook-
-podlegal-polskiemu-prawu.html [dostęp: 20.02.2018].
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Zablokowani użytkownicy potraktowali Facebooka jako środek masowego ko-
munikowania. Rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Facebook dla wielu 
ludzi stał się główną, a nawet jedyną platformą komunikacyjną, to w oczywisty 
sposób dostrzegamy w nim znamiona organizacji medialnej. Z drugiej strony 
jednak sam Facebook nie generuje żadnych treści, a jedynie jest kanałem ich 
przepływu. Przede wszystkim natomiast jest prywatną firmą udostępniającą 
użytkownikom pewne funkcjonalności, a  dodatkowo jest firmą amerykań-
ską, a więc nie podlega polskiej jurysdykcji. Jeśli spojrzeć na to w ten sposób, 
żądania polskie wydają się bezzasadne. Nikt bowiem przecież nie zmusza 
do zakładania kont właśnie na Facebooku, a ten z kolei jest właścicielem wszyst-
kich zamieszczanych w ramach serwisu treści, co zresztą wyraźnie jest napisane 
w regulaminie. Użytkownik, zakładając profil, deklaruje znajomość regulami-
nu, a więc roszczenia dotyczące blokowania treści są zupełnie nieuzasadnione. 
Problem ten szerzej omawiany będzie w kolejnych rozdziałach.

1.3. Media społecznościowe jako podkategoria nowych mediów

Media społecznościowe należy uznać za podzbiór w obrębie nowych mediów. 
Jako pewna charakteryzująca się specyficznymi cechami grupa mediów in-
ternetowych, mimo swej stosunkowo krótkiej historii doczekały się już wie-
lu opisów, opracowań i  klasyfikacji. Większość tych prac stanowią porad-
niki dotyczące marketingowego wykorzystania social media. Ciągle jednak, 
zwłaszcza w polskiej literaturze, trudno znaleźć precyzyjne i wyczerpujące 
opracowania teoretyczne, które w sposób jednoznaczny i ostry definiowałyby 
tę grupę. Wynika to z kilku przyczyn, przede wszystkim z ogromnej dyna-
miki przemian w  środowisku mediów społecznościowych. Definicje social 
media mają zatem zwykle charakter operacyjny i skupiają się na wybranych 
aspektach w zależności od rodzaju opracowania. Dobrą ilustracją problemów 
definicyjnych mediów społecznościowych może być przypadek amerykań-
skiej specjalistki od marketingu Heidi Cohen, która poszukując precyzyjnej 
definicji social media, natrafiła na 30 różnych definicji, a każda z nich miała 
inny charakter, ponieważ formułowano je na gruncie różnych dyscyplin28.

28 Zob. H. Cohen, Social Media Definitions, [online] http://heidicohen.com/social-me-
dia-definition [dostęp: 1.06.2014].
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Środek ciężkości większości definicji social media przypada na ich poten-
cjał biznesowy, co wynika z dużego zapotrzebowania społecznego, a więc 
i  przewagi dostępnych na  rynku publikacji o  takim charakterze. Patrząc 
jednak na media społecznościowe z perspektywy ich znaczenia dla proce-
sów komunikacji społecznej, wydaje się, że ograniczanie definicji do kwestii 
związanych wyłącznie z użytkowaniem i praktycznym wykorzystaniem jest 
sporym uproszczeniem.

Kolejna grupa definicji opisujących social media koncentruje się na zasa-
dach ich funkcjonowania i sposobach powstawania. Wielu autorów, definiu-
jąc media społecznościowe, odwołuje się do zagadnień takich jak Web 2.0 
czy zawartość generowana przez użytkowników (user-generated content). 
Zdarza się także, iż pojęć tych używa się synonimicznie, nie jest to jednak 
podejście do końca słuszne. Pojęcie „Web 2.0” odnosi się przede wszyst-
kim do  nowej struktury stron internetowych i  sposobów zamieszczania 
treści, a więc do Internetu w  jego rozwoju historycznym. Określanie so-
cial media mianem Web 2.0 ma na celu uwydatnienie źródła tworzonych 
w  ramach nich treści. Jeżeli skontrastujemy ze sobą terminy „Web  1.0” 
i „Web 2.0”, to przez pierwszy rozumieć będziemy obecny na stronach in-
ternetowych przekaz o charakterze jednokierunkowym (użytkownik ma 
możliwość wyłącznie odbioru zamieszczanych treści) – zachowany zostaje 
charakterystyczny dla mediów tradycyjnych podział na  nadawców i  od-
biorców. W przypadku Web 2.0 podział ten zostaje przełamany, odbiorca 
może w każdej chwili stać się również nadawcą przekazu29. Web 2.0 nazywa 
się więc „architekturą uczestnictwa”. Użytkownicy sami decydują o tym, 
co jest dla nich atrakcyjne, i wprowadzają do powszechnego obiegu dowol-
nie, często spontanicznie przez siebie wybrane treści30. Internauci (czy też 
grupy internautów – społeczności) koncentrują się wokół różnego rodzaju 
zawartości (content). Sami owe treści tworzą i dzielą się nimi między sobą. 
Określenie content odnosi się do  zdjęć, filmów, komentarzy itd. dostęp-
nych w ramach i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zawartość 
stron tworzona, modyfikowana i konsumowana jest przez samych użyt-

29 Zob. Przyszłość Internetu, [online] http://www.mapainternetowa.com/przyszlosc-inter-
netu.html [dostęp: 1.06.2014].

30 K. Krzysztofek, Web 2.0: „Morderca” czy dobroczyńca ludzkości, [w:] Com.unikowanie 
w  zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, 
Kraków 2010, s. 371.
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kowników31. Mówiąc najprościej, Web 2.0 to  specyfika formalnej strony 
Internetu, dzięki której prosumenci32 tworzą zawartość (tzw. content).

Problemy związane z definiowaniem mediów społecznościowych zdają 
się mieć trzy główne przyczyny. Po pierwsze, z powodu ogromnej  dynamiki 
tej grupy wiele definicji bardzo szybko traci na aktualności. Dla przykła-
du, jeszcze do  niedawna przy rozpatrywaniu kwestii mediów społecz-
nościowych w przestrzeni nowych mediów nie występowały powiązania 
na przykład serwisów społecznościowych i telefonów  komórkowych. Dziś, 
w  obliczu powszechnego dostępu do  smartfonów, są już ze sobą niero-
zerwalnie związane. Drugim problemem jest dominująca rola literatury 
anglojęzycznej jako teorio- i  definicjotwórczej w  tej dziedzinie. Wielu 
określeń występujących w języku angielskim nie da się wprost przetłuma-
czyć na  inne języki, stąd też występujące czasem w polskich definicjach 
rozbieżności i problemy z precyzyjnym dopasowaniem, tak aby określenia 
brzmiały w  sposób naturalny i  jednocześnie oddawały pierwotny sens. 
I wreszcie trzecim problemem jest pewnego rodzaju niedbałość metodolo-
giczna autorów opracowań. W wielu tekstach brak definicji operacyjnych 
mediów społecznościowych. Autorzy prac dotyczących social media czę-
sto przyjmują, że czytelnik ma dobre rozeznanie w tej kwestii, toteż nie 
podają definicji, upraszczają je bądź nawet stosują błędnie (pojęcia „me-
dia społecznościowe” i „serwisy społecznościowe” nader często stosowane 
są zamiennie, co nie jest do końca uprawnione). Wszystko to wprowadza 
chaos i powoduje brak precyzji definicyjnej, przez co wyodrębnienie ser-
wisów społecznościowych spośród innych mediów internetowych staje się 
jeszcze trudniejsze.

W obrębie szerokiej grupy social media istnieją pewne podgrupy, które 
w większości przypadków należy wyszczególniać, zwłaszcza wtedy, gdy 
dochodzi do komparatystyki poszczególnych przypadków. Dla przykładu, 
serwisy YouTube i Facebook zaliczają się do grupy mediów społecznościo-
wych, jednak ich porównywanie i bezpośrednie zestawianie ze sobą nie za-
wsze ma sens. Oba serwisy są tworzone na zasadzie user-generated content 
i działają na podstawie zasad charakterystycznych dla Web 2.0, ale pod 

31 T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, Social Media Roadmaps: Exploring the 
Futures Triggered by Social Media, Helsinki 2008, s. 13, [online] http://www.vtt.fi/inf/pdf/tie-
dotteet/2008/T2454.pdf [dostęp: 1.06.2014].

32 Konsumenci będący jednocześnie producentami.
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wieloma zasadniczymi względami różnią się diametralnie. Służą one in-
nym celom, funkcjonują na innych zasadach, a korzystanie z nich wiąże 
się z zapotrzebowaniem użytkowników na odmiennego rodzaju treści.

Elementy konstytuujące social media

Spośród wielu definicji mediów społecznościowych najlepiej oddającą ich 
istotę wydaje się definicja fińskich badaczy: Toniego Ahlqvista, Asty Bäck, 
Minny Halonen i  Sirkki Heinonen, ze względu na  jej prostą konstruk-
cję uwzględniającą przy tym najważniejsze aspekty. Definicja ta opiera się 
na  trzech filarach: Web 2.0, zawartości (content) i  społecznościach siecio-
wych (communities and networks). To zestawienie autorzy nazywają trójką-
tem mediów społecznościowych (social media triangle) i ich zdaniem właśnie 
te trzy elementy konstytuują social media. Poniższy rysunek prezentuje trój-
kąt mediów społecznościowych.

Rysunek 1. Trójkąt mediów społecznościowych

Źródło: T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, Social Media Roadmaps: Exploring the 
Futures Triggered by Social Media, Helsinki 2008.



Serwisy społecznościowe i ich miejsce w przestrzeni medialnej

26

Jak widać, do zaistnienia mediów społecznościowych niezbędne są trzy 
elementy nierozerwalnie związane z procesami komunikowania w nowych 
mediach, przy czym każdy z nich odgrywa tutaj równorzędną rolę.

Bardzo interesujący jest sposób, w  jaki o  mediach społecznościowych 
piszą Jan H. Kietzmann, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy i Bruno  
S. Silvestre. Autorzy stworzyli ciekawą koncepcję plastra miodu (honeycomb),  
obrazującą siedem funkcjonalnych bloków social media. Schemat plastra 
miodu zaprezentowany został na rysunku 2.

Rysunek 2. Plaster miodu – siedem bloków social media

Źródło: J.H. Kietzmann, K. Hermkens, I.P. McCarthy, B.S. Silvestre, Social Media? Get Serious! Under-
standing the Functional Building Blocks of Social Media, „Business Horizons” 2011, nr 54 (3), s. 241–251.
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Rysunek 3. Bloki funkcjonalne social media

Źródło: J.H. Kietzmann, K. Hermkens, I.P. McCarthy, B.S. Silvestre, Social Media? Get Serious! Under-
standing the Functional Building Blocks of Social Media, „Business Horizons” 2011, nr 54 (3), s. 241–251.

 Jak widać, na bloki funkcjonalne mediów społecznościowych składają się 
elementy takie jak: obecność (presence), relacje (relationships), reputacja (repu-
tation), dzielenie się (sharing), komunikacja (conversations), tożsamość (iden-
tity) i grupy (groups). Poszczególne fragmenty tej struktury nie wykluczają się 
ani też nie muszą wszystkie jednocześnie być wykorzystane do budowy jed-
nego serwisu społecznościowego. Istotne jest natomiast to, który z elementów 
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będzie najważniejszy. Wiodący element, na którego bazie tworzony jest dany 
serwis, determinuje zarówno jego charakter, jak i specyfikę relacji tworzonych 
przez użytkowników tego medium33. Podejście to ma charakter uniwersalny, 
pozwala bowiem przeanalizować każde medium społecznościowe pod kątem 
jego funkcjonalności. Rysunek 3 przedstawia poszczególne serwisy z uwzględ-
nieniem ich najważniejszych funkcjonalności.

Jak widać, w przypadku LinkedIn dominującą funkcjonalnością jest toż-
samość użytkowników, ważne są także relacje z innymi użytkownikami i re-
putacja. Z kolei w przypadku serwisu YouTube najważniejszym elementem 
decydującym o charakterze tegoż serwisu jest możliwość dzielenia się treś-
ciami (w tym wypadku są to treści wideo). Tożsamość nie odgrywa tu aż tak 
istotnej roli, jak możliwość dyskusji, reputacja czy tworzenie grup.

Szczególną uwagę należy natomiast zwrócić na to, w jaki sposób auto-
rzy zdefiniowali Facebooka. Ich zdaniem serwis opiera się przede wszystkim 
na sieci relacji pomiędzy użytkownikami. Możliwość dzielenia się jest tu-
taj uznana za mniej istotną niż na przykład tożsamość, reputacja, obecność 
czy możliwość bieżącego komunikowania się. Pogląd ten zostanie poddany 
weryfikacji w drugiej części niniejszej książki.

Media społecznościowe w rozwoju historycznym

Dominik Kaznowski, pisząc o etapach ewolucji Internetu, zauważa, że jego 
historyczny rozwój można postrzegać jako zestaw wciąż powiększających 
się możliwości. Na początku użytkownicy mogli niemal wyłącznie odbierać 
zamieszczane w sieci treści34. Aby dotrzeć do pożądanych informacji, wpi-
sywali adres strony internetowej (który musieli wcześniej pozyskać offline) 
bądź też korzystali z katalogu stron35. Drugi etap wiązał się z większą per-
sonalizacją. W 1994 roku uruchomiony został tzw. WebCrawler, który był 
pierwszą wyszukiwarką indeksującą pełną zawartość dokumentów istnieją-
cych w sieci. Umożliwiło to wyszukiwanie informacji poprzez wpisywanie 
dowolnych słów znajdujących się w  treści poszczególnych stron36. W mo-

33 M. Kowalska, Funkcjonalność mediów społecznościowych jako siedem bloków plastra mio-
du, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie” 2013, z. 413, s. 205–215.

34 Mowa o początkach nie samego Internetu, ale jego powszechnego wykorzystania.
35 D. Kaznowski, Nowy marketing, Warszawa 2008, s. 47–49.
36 Zob. http://www.historiawyszukiwarek.pl [dostęp: 9.10.2014].
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mencie kiedy pojawiły się internetowe wyszukiwarki, użytkownicy mogli już 
skupiać się na konkretnych interesujących ich treściach. Przeglądanie zostało 
więc zastąpione wyszukiwaniem37. Zakres możliwości ingerowania w spo-
sób tworzenia kontentu stale się poszerzał. Spowodowało to wzrost liczby 
użytkowników Internetu zaangażowanych w  tworzenie treści. Trend ten 
prawdopodobnie będzie się utrzymywał wraz ze zmniejszającą się skalą cy-
frowego wykluczenia. Należy jednak pamiętać, że aktywne zaangażowanie 
w tworzenie treści w sieci nie jest związane wyłącznie z dostępem fizycznym, 
a głównie z kompetencyjnym. Skala kreatywnej aktywności zależy zatem nie 
tylko od możliwości technicznych, ale przede wszystkim od e-kompetencji 
i e-umiejętności poszczególnych użytkowników.

Jeśli prześledzimy rozwój mediów społecznościowych, szybko zorien-
tujemy się, że ich historia, w porównaniu na przykład z mediami tradycyj-
nymi, jest stosunkowo krótka, a mimo to dosyć bogata. Większość opra-
cowań początek istnienia mediów społecznościowych datuje na koniec lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku38. W  istocie pierwsze formy social media 
zaczęły powstawać właśnie wtedy w USA. Zasadniczo jednak rozważania 
na temat pierwotnych form mediów społecznościowych należałoby umieś-
cić nieco wcześniej.

Podstawą funkcjonowania serwisów społecznościowych jest proces 
komunikowania pomiędzy użytkownikami, często związany z  wymianą 
danych. Pierwsze oprogramowanie umożliwiające osobom podłączonym 
do sieci komputerowej wymianę informacji zostało stworzone pod koniec 
lat siedemdziesiątych XX wieku39. Wówczas w kręgach entuzjastów zainte-
resowanych hobbystycznie sprzętem komputerowym tworzono tzw. BBS-y 
– Bulletin Board System. Twórcami pierwszego tego typu systemu byli ame-
rykańscy pasjonaci technologii komputerowej pracujący dla IBM: Ward 
Christensen i Randy Suess40. Jak czytamy w sieciowej encyklopedii informa-

37 D. Kaznowski, dz. cyt., s. 47.
38 Por. d. boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Jour-

nal of Computer-Mediated Communication” 2008, nr 13, s. 210–230; zob. też: J.H. Kietzmann, 
K. Hermkens, I.P. McCarthy, B.S. Silvestre, Social Media? Get Serious! Understanding the Function-
al Building Blocks of Social Media, „Business Horizons” 2011, nr 54 (3), s. 241–251.

39 Wówczas oczywiście nie było jeszcze Internetu, którego powstanie datuje się na rok 1983. 
Zob. M. Sieńko, Człowiek w pajęczynie – Internet jako zjawisko kulturowe, Wrocław 2002, s. 37.

40 Archiwalna rozmowa Warda Christensena ze Steve’em Culverem dostępna pod adresem: 
http://www.bbsdocumentary.com/software/AAA/AAA/CBBS/memories.txt [dostęp: 9.10.2014].
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tyki Helionica: „Bulletin Board System to serwis komputerowy polegający 
na udostępnianiu na maszynie jej właściciela miejsca, gdzie można umiesz-
czać i  czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokony-
wać transferu plików itp.”41. Pierwszy BBS powstał w 1978 roku i pozwalał 
na komunikowanie się komputerów między sobą dzięki łączom modemo-
wym publicznych sieci telefonicznych42.

W Polsce BBS-y zaczęły powstawać w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku. Patrząc zatem z  punktu widzenia użytkowników procesów komu-
nikacji w sieci, można powiedzieć, że to właśnie BBS-y są protoplastami 
współczesnych serwisów społecznościowych. Takie też rozumienie propo-
nuje portal Mediabistro, przedstawiając infografikę pokazującą historycz-
ny rozwój social media43.

Powstanie mediów społecznościowych związane było w  dużej mierze 
z  postępującym rozwojem technologicznych rozwiązań, które pozwalały 
użytkownikom na samodzielne generowanie treści i przesyłanie ich sobie 
nawzajem. Jak pisze Anna Miotk:

Social media pojawiły się jako konsekwencja rozwoju technologii internetowych. 
Po pierwsze, był to efekt wprowadzenia łączy internetowych o dużej przepustowo-
ści, które pozwalały na udostępnianie w sieci większych plików (filmów, plików 
audio, zdjęć). Po drugie, powstanie mediów społecznościowych wynikało z udo-
stępnienia trudnych w obsłudze narzędzi internetowych do samodzielnego two-
rzenia treści – nie trzeba było już być znawcą kodu html, aby móc tworzyć własną 
stronę czy też zamieszczać galerię zdjęć w sieci. Po trzecie, social media to efekt 
popularyzacji samego Internetu jako medium44.

Media społecznościowe powstawały przede wszystkim po to, aby ułatwić 
kontakt zarówno poszczególnym jednostkom, jak i grupom ludzi. Interne-
towy kontakt miał różne wymiary: ludzie pisali blogi, wiadomości teksto-
we itd., aby poznać innych ludzi o podobnych zainteresowaniach, znaleźć 

41 [Hasło] Bulletin Board System, [w:] Helionica. Sieciowa encyklopedia informatyki, [onli-
ne] http://www.helionica.pl/index.php/Bulletin_Board_System [dostęp: 9.10.2014].

42 Tamże.
43 Zob. A. Kawik, Krótka historia mediów społecznościowych, [online] http://socialpress.

pl/2011/08/krotka-historia-rozwoju-mediow-spolecznosciowych [dostęp: 9.10.2014].
44 A. Miotk, Skuteczne social media, Gliwice 2013, s. 15–17.
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partnera, podnieść poczucie własnej wartości lub po prostu być na bieżąco 
z nowymi, interesującymi ich tematami i trendami45.

Kolejnym istotnym zwrotem w historii social media, a także social net- 
work sites jest moment, kiedy zaczęły powstawać pierwsze serwisy spo-
łecznościowe, które swoją budową i sposobem funkcjonowania bardziej 
przypominały znane i popularne dziś serwisy, takie jak Facebook. Tego 
typu strony zaczęły się pojawiać pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Wówczas były jednak nowinką dostępną dla nielicznych, nie-
wielu bowiem było jeszcze (w Polsce szczególnie) posiadaczy komputerów 
z dostępem do sieci.

Jako moment przełomowy w  historii social media traktuje się często 
rok  2006. Wówczas Wikipedia – encyklopedia internetowa – oraz serwis 
społecznościowy MySpace osiągnęły szczyt popularności. Na  scenie so-
cial media pojawił się też serwis YouTube, a  zainteresowanie powstałym 
w 2004 roku Facebookiem zaczęło stopniowo wzrastać46.

1.4. Klasyfikacja mediów społecznościowych

To, że  media społecznościowe powstają w  wyniku społecznego tworze-
nia treści internetowych, powoduje duże zróżnicowanie tego środowi-
ska, jak  również ogromną dynamikę przyrostu nowych form. Dlatego 
też wszelkiego rodzaju próby definiowania, klasyfikacji czy kategoryzacji 
social media szybko tracą na aktualności i niedostatecznie odpowiadają 
bieżącemu stanowi ich rozwoju. Autorzy piszący o mediach społecznoś-
ciowych często traktują tę grupę jako pewnego rodzaju monolit. Wydaje 
się jednak, że nie jest to podejście właściwe, gdyż – jak już zostało wspo-
mniane – poszczególne przykłady social media z  reguły różnią się pod 
wieloma względami.

Niektórzy badacze wyróżniają podstawowe podgrupy, jak również de-
finiują różnego rodzaju kategorie funkcjonalne tej grupy mediów. Jedną 
z bardziej popularnych jest klasyfikacja Andreasa M. Kaplana i Michaela 

45 J.H. Kietzmann, K. Hermkens, I.P. McCarthy, B.S. Silvestre, dz. cyt., s. 244.
46 T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, dz. cyt., s. 14.
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Haenleina. Autorzy ci podzielili media społecznościowe według następu-
jących kryteriów:

• kryterium autoprezentacji (self-presentation) i stopnia samoujaw-
nienia się użytkowników (self-disclosure);

• kryterium stopnia społecznej obecności (social presence) i bogac- 
twa medialnego (media richness)47.

Rysunek 4 prezentuje tę klasyfikację.

Rysunek 4. Klasyfikacja mediów społecznościowych według Kaplana i Haenleina

Stopień społecznej obecności i bogactwa medialnego

NISKI ŚREDNI WYSOKI

Poziom  
autoprezentacji  
i samoujawnienia

WYSOKI blogi
serwisy społecz-
nościowe
(np. Facebook)

wirtualne światy 
społecznościowe
(np. Second Life)

NISKI
projekty oparte 
na współpracy
(np. Wikipedia)

społeczności 
kontentowe
(np. YouTube)

wirtualne światy gier 
(np. World of Warcraft)

Źrodło: A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of So-
cial Media, „Business Horizons” 2010, nr 53, s. 59–68.

Klasyfikacja Kaplana i Haenleina jest jedną z bardziej popularnych, gdyż 
uwzględnia wiele czynników jednocześnie. Zgodnie z podejściem tychże au-
torów social media można podzielić na sześć grup: blogi, serwisy społecz-
nościowe, wirtualne światy społecznościowe, projekty oparte na współpracy, 
społeczności kontentowe i wirtualne światy gier48.

W  polskich publikacjach również można znaleźć klasyfikacje mediów 
społecznościowych. Anna Miotk przedstawia szeroką gamę grup istnieją-
cych w ramach social media49:

47 A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities 
of Social Media, „Business Horizons” 2010, nr 53, s. 59–68.

48 Tamże.
49 A. Miotk, dz. cyt., s. 20–30.
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• fora i grupy dyskusyjne;
• blogi (w ramach blogów można wyodrębnić blogi prywatne i pub-

liczne50, także tzw. vlogi, czyli wideoblogi);
• serwisy służące dzieleniu się dokumentami (np. SlideShare);
• serwisy geolokalizacyjne (np. Foursquare);
• serwisy livestreamingowe51 (np. Flaker);
• mikroblogi (np. Twitter, Blip);
• serwisy opinii (np. ZnanyLekarz, OceńWykładowcę);
• porównywarki cen (np. Ceneo, Skąpiec, Nokaut);
• portale52 (np. Onet, Interia);
• serwisy typu „zrób to sam” (np. Spryciarze);
• serwisy do wymiany dużych plików (np. Chomikuj);
• serwisy dziennikarstwa obywatelskiego (np. Wiadomości24);
• serwisy informujące o wydarzeniach53;
• serwisy z plikami graficznymi (np. Kwejk, Demotywatory, 9GAG);
• serwisy z fotografiami (np. Fotka, Flickr, Instagram);
• serwisy z plikami wideo (np. YouTube, Wrzuta);
• społeczności crowdfundingowe54 (np. Mystarbucks, Bank Pomysłów);
• społecznościowe serwisy informacyjne55 (np. Wykop, Trendomierz);

50 Warto zwrócić uwagę, że każdy blog ma charakter publiczny, gdyż jest powszechnie do-
stępny. Różnica polega na poruszanych treściach. W przypadku blogów nazywanych prywat-
nymi treści te będą dotyczyć życia osobistego danego blogera. W blogach publicznych porusza 
się raczej zagadnienia o charakterze ogólnym, często też blogi te mają charakter komercyjny 
i są związane z promowaniem osoby blogera. Blogi prywatne stają się czasem półpubliczne – 
zwłaszcza blogi podróżnicze i kulinarne.

51 Transmitujące wydarzenia na żywo (np. mecze).
52 Serwisy internetowe prowadzone najczęściej przez duże koncerny medialne. Portale słu-

żą informowaniu i są starsze od social media, jednak obecnie wzbogacane również o elementy 
społecznościowe – możliwość komentowania, wtyczki przekierowujące do mediów społecz-
nościowych itp.

53 Służące promowaniu wydarzeń publicznych zarówno odbywających się w świecie re-
alnym, jak i wirtualnym (obecnie ten rodzaj serwisów został zastąpiony modułem Facebooka 
o podobnej funkcji).

54 Służące pozyskiwaniu środków finansowych np. na działalność artystyczną.
55 Serwisy, w których internauci udostępniają wybrane przez siebie treści w postaci arty-

kułów, wpisów z blogów, filmów wideo, zdjęć itd., oceniają je i komentują. Serwisy te zazwy-
czaj nie publikują całych artykułów, a jedynie wybrane fragmenty. Celem jest udostępnienie 
jak  najciekawszych treści innym użytkownikom. Charakteryzują się ponadto stosunkowo 
mocno zaangażowanymi społecznościami skupionymi wokół nich. Użytkownicy ci często 
są bardzo wrażliwi na różnego rodzaju nieuczciwe formy social media marketingu, wykazują 
duże zaangażowanie w eliminowanie tego typu praktyk i potrafią doprowadzić np. do kryzysu 
wizerunkowego danej firmy.
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• strony z zakładkami56 (np. Delicious, Pineterest);
• wiki (np. Wikipedia);
• serwisy typu „zadaj pytanie” (np. ZadajPytanie);
• serwisy społecznościowe.

Kategoryzacja Miotk, jakkolwiek wyczerpująca i dająca duże rozeznanie 
w  formach social media, jest w znacznym stopniu rozdrobniona. Autorka 
opiera się bowiem głównie na opisowym ujęciu poszczególnych rodzajów 
social media. Wydaje się jednak, że do lepszego zrozumienia istoty mediów 
społecznościowych niezbędna jest klasyfikacja bardziej złożona, uwzględ-
niająca nie tylko formy i rodzaje social media, ale także inne czynniki (tak 
jak w ujęciu Kaplana i Haenleina).

Media społecznościowe czy społeczne? – problem nazewnictwa

Warto wspomnieć o jeszcze jednej problematycznej kwestii związanej z nazy-
waniem tej grupy mediów. Większość publikacji odnoszących się do różnych 
form mediów internetowych to  publikacje anglojęzyczne. Ogólnie przyjętą 
i najczęściej stosowaną nazwą tej grupy mediów jest określenie social media, 
w Polsce tłumaczone zazwyczaj właśnie jako „media społecznościowe”. Jak-
kolwiek w  dyskursie powszechnym określenie to  dość dobrze się przyjęło, 
to jednak wśród badaczy i teoretyków często budzi ono wiele wątpliwości.

Łucja Kapralska zauważa na  przykład, że  określenie „społeczność” 
ma  w  socjologii pewną tradycję i  określa zbiorowość ludzi, którą łączą 
symbole i  wartości konstytuujące jej tożsamość jako grupy. Inne podej-
ście do społeczności przypisuje zbiorowość do terytorium, a więc lokuje ją 
w pewnej ściśle określonej przestrzeni geograficznej. Określanie internautów 
mianem społeczności wymyka się zatem tradycyjnie ugruntowanemu podej-
ściu do tego pojęcia, dlatego nazwa „media społecznościowe” nasuwać może 
błędne konotacje57. Odejście od tego określenia postuluje również Dominik 

56 Strony umożliwiające informowanie innych internautów o preferencjach i ulubionych 
stronach internetowych poprzez gromadzenie i kategoryzowanie hiperłączy do poszczególnych 
stron. Użytkownicy stron z zakładkami oznaczają interesujące ich linki do stron tagami i mogą 
dzięki temu grupować je tematycznie, a najczęściej wybierane zakładki pojawiają się na stronie 
głównej serwisu.

57 Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, 
[w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, dz. cyt., s. 264–265.
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Kaznowski. Jego zdaniem angielskie słowo social należy w tym wypadku tłu-
maczyć dosłownie jako „społeczne”, co dodatkowo podkreśla fakt społecznie 
tworzonych w ramach social media treści58.

Warto jednak zauważyć, iż określenie „społeczne” odnosi się zasadniczo 
do  całości społeczeństwa, natomiast „społecznościowe” – do  społeczności. 
Te ostatnie są mniejszymi grupami w ramach społeczeństwa jako całości. Ser-
wisy społecznościowe to takie serwisy internetowe, których funkcjonowanie 
opiera się na aktywności zgromadzonych wokół nich społeczności  internautów 
i uwydatnia istnienie sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi internauta-
mi, nie zaś całym społeczeństwem (przede wszystkim dlatego, że nadal wielu 
członków społeczeństwa nie korzysta z Internetu, wielu też jest użytkowników 
biernych). Wydaje się, że określenie na przykład Facebooka mianem medium 
społecznego jest mniej ostre, zbyt pojemne, a także może nasuwać błędne sko-
jarzenia (serwis społeczny kojarzyć się może na przykład z funkcjonującym 
na rzecz społeczeństwa, w interesie społecznym itp.). Określanie social media 
mianem mediów społecznych ma więc tę zaletę, że podkreśla społeczne two-
rzenie treści, jednak może budzić skojarzenia dotyczące misji bądź na przy-
kład społecznego zaangażowania mediów społecznościowych, a  to  jest już 
kwestia dyskusyjna. Tym bardziej, że termin „media społeczne” jest stosowany 
do określenia specyficznej formy własności mediów i ma ugruntowaną trady-
cję w żargonie naukowym. W niniejszej pracy przy opisie grupy social media 
stosowane jest zatem określenie „media społecznościowe”, ponieważ mimo 
swoich wad wydaje się najbardziej odpowiednie.

1.5. Serwisy społecznościowe jako podgrupa w ramach mediów 
społecznościowych

Patrząc na  panoramę mediów społecznościowych, nietrudno zauważyć, 
że są one bardzo zróżnicowane. Mimo iż większość dostępnych klasyfikacji 
wyróżnia grupę social network sites jako odrębną w ramach social media, 
to jednak w dyskursie powszechnym, a czasem także i w niektórych pracach 

58 D. Kaznowski, Media społeczne czy społecznościowe? That is the question, 9.12.2010, [on-
line] http://networkeddigital.com/2010/12/09/media-spoleczne-czy-spolecznosciowe-that-is-
the-question [dostęp: 9.10.2014].
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naukowych, określenia „media społecznościowe” i „serwisy społecznościo-
we” stosuje się zamiennie.

W niniejszej książce uznaje się, że nie należy tych dwóch określeń sto-
sować zamiennie i są one tutaj wyraźnie rozgraniczane. Media społecznoś-
ciowe traktowane są jako szersza grupa nowych mediów, a serwisy społecz-
nościowe są istniejącą w ich obrębie podgrupą o pewnej specyfice. Serwisy 
społecznościowe takie jak  Facebook czy  Nk.pl są  kategorią mediów spo-
łecznościowych zorientowaną59 między innymi na podtrzymywanie relacji, 
a w szczególności tzw. słabych więzi. Niewiele zatem będą mieć wspólnego 
na przykład z serwisem YouTube (który co prawda też funkcjonuje na pod-
stawie zgromadzonej wokół niego społeczności internautów, ale służy zupeł-
nie innym celom) czy też z mikroblogiem Twitter (który z kolei ma na celu 
głównie bieżące przekazywanie informacji).

Rysunek 5 przedstawia miejsce serwisów społecznościowych w ramach 
złożonej struktury nowych mediów.
Rysunek 5. Serwisy społecznościowe w strukturze nowych mediów

Źródło: opracowanie własne.

59 Przynajmniej z założenia, bo jak się okaże w części drugiej książki, w przypadku np. Face- 
booka podtrzymywanie relacji być może nie jest najważniejszą cechą funkcjonalną tego serwisu.



Serwisy społecznościowe jako podgrupa w ramach mediów społecznościowych

37

Rysunek pokazuje jedynie umiejscowienie SNS w ramach nowych me-
diów, dlatego też nie uwzględniono tutaj innych rodzajów social media. Wi-
dać natomiast, że SNS są najmniejszą zakresowo podgrupą, funkcjonującą 
w ramach szerszych grup nowych mediów.

Same serwisy społecznościowe są również definiowane w  różnoraki 
sposób. Przywoływani już A. Kaplan i M. Haenlein mianem serwisów spo-
łecznościowych (social networking sites) określają: „aplikacje umożliwiające 
użytkownikom nawiązywanie kontaktów (connect) dzięki indywidualnym 
profilom osobowym, zapraszanie przyjaciół i znajomych w celu uzyskania 
dostępu do ich profilów, wysyłanie e-maili i krótkich wiadomości pomiędzy 
sobą. Profile te mogą zawierać różnego rodzaju informacje, także zdjęcia, 
pliki wideo i pliki audio” (…)60.

Clara Shih, autorka popularnej książki Era Facebooka, również wprowa-
dza rozróżnienie na media i serwisy społecznościowe, traktuje jednak te dwie 
grupy jak zbiory rozłączne61. Zdaniem tejże autorki social media należy utoż-
samiać bezpośrednio z user-generated content. Mediami społecznościowymi 
będą więc wszelkie media, których zawartość stworzona została przez ich 
użytkowników. Zwraca przy tym uwagę na to, że w mediach społecznościo-
wych pierwszorzędne znaczenie ma treść, ludzie natomiast znajdują się na dru-
gim planie jako podmioty posługujące się treściami62. W przypadku serwi-
sów społecznościowych, zdaniem Shih, mamy do czynienia z odwróceniem 
tej zależności. Skupiają się one bowiem przede wszystkim na ludziach, treści 
zaś stają się drugorzędne. Każdy serwis, aby mógł być nazywany serwisem 
społecznościowym, musi zawierać dwa elementy: profile osobiste i znajomo-
ści. Serwisy społecznościowe skupiają się zatem na ludziach i relacjach między 
nimi. W tym ujęciu nie są one elementem mediów społecznościowych, a raczej 
odrębną i specyficzną grupą nowych mediów internetowych, w których treści 
ustępują miejsca ludziom i istniejącym między nimi relacjom63.

60 A. Kaplan, M. Haenlein, dz. cyt., s. 63.
61 W polskim tłumaczeniu książki Shih wprowadzono mylący podział na media społeczne 

i sieci społeczne. Wynika to z błędnego tłumaczenia określenia social networks, które w rozu-
mieniu autorki miało odnosić się nie do sieci społecznych, a do serwisów społecznościowych. 
Podział powinien zatem uwzględniać nie sieci społeczne i media społeczne, a serwisy społecz-
nościowe i media społeczne (społecznościowe).

62 C. Shih, Era Facebooka, Gliwice 2012, s. 38.
63 Tamże.
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Jeśli prześledzimy polskie definicje serwisów społecznościowych, szybko 
zorientujemy się, że skupiają się one przede wszystkim na znaczącej roli tej 
grupy mediów w procesach nawiązywania i podtrzymywania kontaktów po-
między ich użytkownikami. A. Miotk o serwisach społecznościowych pisze 
w sposób następujący:

Serwisy społecznościowe są to serwisy internetowe, które mają za zadanie ułatwiać 
nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji w różnych formach. O ile główną ce-
chą forów jest dyskusja, o tyle społeczności raczej ułatwiają nawiązanie i podtrzymy-
wanie kontaktów w rzeczywistości wirtualnej. Mogą to być dawni znajomi z różnych 
szkół (np. serwis Nk.pl), znajomi z różnorodnych kręgów (np. Facebook, Google+). 
Mogą to  być osoby słuchające tej samej muzyki (np.  serwisy MySpace, Last.fm), 
a w końcu znajomości mogą mieć charakter czysto zawodowy (GoldenLine, Linke-
dIn). Serwisy społecznościowe mogą również służyć promowaniu wizerunku marek 
– dysponują one specjalnymi narzędziami dla firm (np. fanpage na Facebooku)64.

W tej definicji prócz znaczącej roli serwisów społecznościowych w pro-
cesach nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich istotna 
jest również odbywająca się za ich pośrednictwem wymiana informacji. Ko-
lejna definicja autorstwa polskiego, na którą warto zwrócić uwagę, to pocho-
dząca z książki Nowy marketing definicja D. Kaznowskiego:

[Serwisy społecznościowe – przyp. M.P.] to  szczególny typ serwisów interneto-
wych. Główną różnicę wobec portali i wortali stanowi rodzaj zawartości tego typu 
stron. Serwisy społecznościowe są w znacznym stopniu tworzone przez użytkow-
ników, a głównym powodem ich wykorzystywania jest możliwość komunikowania 
się z innymi osobami oraz poznawania nowych ludzi. Podobnie jak inne podmioty 
będące właścicielami serwisów w sieci ich główne przychody pochodzą ze sprzeda-
ży powierzchni reklamowej i usług (…)65.

Definicja ta, tak jak poprzednie, zwraca uwagę głównie na user-generated 
content, aspekt wzajemnego komunikowania się pomiędzy użytkownikami, 
a także możliwość nawiązywania kontaktów.

64 A. Miotk, dz. cyt., s. 26.
65 D. Kaznowski, dz. cyt., s. 61.
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W poszukiwaniu definicji serwisów społecznościowych można także po-
kusić się o analizę źródeł popularnych, a więc na przykład Wikipedii, która 
dla wielu osób jest pierwszym źródłem informacji. W polskojęzycznej wersji 
Wikipedii możemy znaleźć definicję, która brzmi następująco:

Serwis społecznościowy – serwis internetowy, który służy do budowania sieci spo-
łecznych oraz stosunków społecznych, które opierają się na podobnych zaintere-
sowaniach, wspólnym życiu zawodowym lub prywatnym itp. Umożliwia kontakt 
ze znajomymi oraz dzielenie się informacjami, zainteresowaniami itp. Różnorod-
ność serwisów społecznościowych dostępnych obecnie w Internecie stwarza wy-
zwanie do stworzenia jednej definicji, istnieją jednak pewne cechy wspólne:

• serwisy społecznościowe opierają się na aplikacjach internetowych;
• treści tworzone przez użytkowników są siłą napędową portali;
• użytkownicy tworzą własne profile.

Usługi społecznościowe ułatwiają rozwój internetowych sieci społecznych poprzez 
łączenie profilu użytkownika z innymi osobami lub podmiotami o podobnych za-
interesowaniach lub w jakimś stopniu z nimi powiązanymi66.

Natomiast podstawą definicji serwisów społecznościowych w  anglo- 
języcznej wersji Wikipedii jest definicja stworzona przez amerykańskie ba-
daczki danah boyd (pisownia zgodna z życzeniem autorki) i Nicole B. Elli-
son, która wydaje się najbardziej trafna, a o której szerzej za chwilę.

Warto zauważyć, że  wszystkie dotychczas wymienione definicje jako 
główne cechy charakteryzujące serwisy społecznościowe podają możliwość 
poznawania nowych ludzi, pozyskiwania informacji, a także utrzymywania 
kontaktu z innymi użytkownikami. Co jednak interesujące, sami użytkow-
nicy serwisów społecznościowych takich jak Facebook bardzo rzadko przy-
znają, że dzięki tym serwisom udało im się zawrzeć jakieś nowe znajomości. 
Zwykle zwracają uwagę na to, iż dzięki Facebookowi czy Nk.pl mogą od-
świeżyć dawne znajomości lub być w stałym kontakcie z  ludźmi, których 

66 [Hasło] Serwis społecznościowy, [w:] Wikipedia, [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/
Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy [dostęp: 18.02.2018].
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już znają. Podkreślają przy tym duże znaczenie serwisów społecznościowych 
jako pierwszego i głównego źródła różnego rodzaju informacji67.

W tym kontekście wyróżnia się definicja boyd i Ellison. Badaczki definiu-
ją trzy cechy szczególne, które ich zdaniem wyróżniają serwisy społecznoś-
ciowe spośród pozostałych mediów społecznościowych. Są to:

• możliwość tworzenia publicznych (lub półpublicznych) kont (pro-
fili) osobowych;

• możliwość tworzenia list innych użytkowników, z którymi utrzy-
muje się kontakt;

• możliwość bieżącej obserwacji aktywności innych użytkowników 
(znajomych)68.

Autorki zaznaczają przy tym pewną subtelną różnicę widoczną dobrze 
w angielskim nazewnictwie serwisów społecznościowych. Otóż w dyskursie 
anglojęzycznym serwisy społecznościowe określa się przeważnie jako social 
networking sites. Dosłownie moglibyśmy to przetłumaczyć jako: „strony (wi-
tryny) internetowe służące tworzeniu się sieci społecznych”. Nacisk położony 
jest zatem na nawiązywanie kontaktów i więzi, a poprzez to tworzenie sieci. 
Ellison i boyd sprzeciwiają się jednak takiej definicji i proponują określenie: 
social network sites. Różnica między network a networking, jakkolwiek może 
wydawać się drobna, jest dość istotna. Angielskie słowo network jest rze-
czownikiem i  oznacza po prostu sieć. Określenie networking to  czasownik 
wskazujący na czynności związane z  tworzeniem (się) sieci. Social network 
sites moglibyśmy przetłumaczyć jako: „strony (witryny) internetowe sieci 
społecznych (społecznościowych)”. Różnica między tymi dwiema wersjami 
jest następująca: w  pierwszym przypadku nacisk położony jest na  czynny 
aspekt powstawania sieci społecznych. Social networking, a więc nawiązywa-
nie kontaktów, skutkujące powstawaniem sieci. Z kolei w drugim wypadku 
mowa raczej o serwisach odzwierciedlających sieci już istniejące, uwaga sku-
piona jest zatem na sieciach relacji społecznych, które przenoszą się do prze-
strzeni internetowej i tam dalej trwają, ulegając ewentualnym przemianom.

67 Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z użytkownikami Facebooka. Zagadnienia 
te opisane są szeroko w drugiej części książki.

68 d. boyd, N.B. Ellison, dz. cyt., s. 210–230.
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Ellison i boyd argumentują, że określenie networking nie oddaje właściwej 
istoty serwisów społecznościowych i może sugerować, iż służą one wyłącznie 
do nawiązywania nowych kontaktów i relacji. Punkt ciężkości w tym wy-
padku skupiałby się na towarzyskiej i kontaktotwórczej, a więc w znacznej 
mierze rozrywkowej roli serwisów społecznościowych. Ale jak słusznie za-
uważają autorki, taki opis social network sites nie odpowiada stanowi fak-
tycznemu69. Zgodnie zatem z definicją boyd i Ellison (która to definicja jest 
używana do opisu SNS w niniejszej książce) serwisy społecznościowe to takie 
serwisy internetowe, które nie służą głównie nawiązywaniu kontaktów, a ra-
czej ich podtrzymywaniu.

Wybór tej definicji podyktowany jest przede wszystkim tym, że w świet-
le przedstawionych w kolejnych rozdziałach badań użytkownicy serwisów 
społecznościowych nie traktują ich jako źródła nowych kontaktów towarzy-
skich. Podkreślają oni natomiast ich znaczącą rolę w podtrzymywaniu więzi 
społecznych, w tym zwłaszcza tych słabszych, które z powodu upływu czasu 
czy  też oddalenia przestrzennego zwykle ulegają stopniowemu zanikowi. 
Wydaje się więc, że boyd i Ellison doskonale uchwyciły ten właśnie aspekt. 
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że definicja ser-
wisów społecznościowych autorstwa boyd i Ellison okazuje się jedną z naj-
bardziej precyzyjnych, adekwatnych i wyczerpujących. W niniejszej pracy 
zamiennie do polskiego terminu „serwisy społecznościowe” stosowane jest 
angielskie określenie social network sites zamiast dominującej w dyskursie 
powszechnym nazwy social networking sites.

1.6. Serwisy społecznościowe w rozwoju historycznym

Jak zauważa Łukasz Kiszkiel, współcześnie dla wielu internautów zakłada-
nie kont w serwisach społecznościowych jest rzeczą oczywistą, a  korzystanie 
z  nich to  stały element codzienności70. Dominujący w  tym względzie jest 
Face book, jednak inne serwisy również są często wykorzystywane. Historia 
SNS sięga lat dziewięćdziesiątych i zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. 

69 W świetle przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy badań amerykańskie autorki 
mają zdecydowanie rację.

70 Ł. Kiszkiel, Wirtualne tożsamości. Serwisy społecznościowe jako formy autokreacji, 
[w:] Nowe media i wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013, s. 181.
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Wówczas zaczęły pojawiać się pierwsze social network sites, takie jak na przy-
kład The Palace, Classmates.com, Six Degrees. W 2003 roku uruchomiony 
został bardzo popularny swego czasu MySpace, a także ważny dziś serwis 
o profilu zawodowym – LinkedIn. Najpopularniejszy współcześnie SNS – 
Facebook – zadebiutował w 2004 roku71.

Pierwsze social network sites miały na celu przede wszystkim podtrzy-
mywanie relacji między ich użytkownikami bądź też ukierunkowane były 
na odświeżanie wygasłych kontaktów72. Z czasem zaczęły pojawiać się ser-
wisy sprofilowane pod konkretny rodzaj aktywności, które skupiały osoby 
dzielące te same zainteresowania czy przynależące do poszczególnych śro-
dowisk. Za moment przełomowy w historii social media uznaje się często 
rok 2006, kiedy to amerykański serwis MySpace osiągnął szczyt popular-
ności, a zainteresowanie powstałym w 2004 roku Facebookiem zaczęło in-
tensywnie wzrastać73. Obecnie serwisów o charakterze społecznościowym 
jest bardzo dużo, a liczba zarówno samych serwisów, jak i ich użytkowni-
ków stale wzrasta.

Wybrane przykłady serwisów społecznościowych

Poniżej opisane zostały wybrane przykłady SNS. Podane są zarówno serwisy 
polskie, jak i amerykańskie. Dobór uwzględnia te SNS, które uznane zostały 
za istotne z punktu widzenia osób uczestniczących w badaniu. Jako pierwszy 
przedstawiony jest MySpace, ważny ze względu na historyczny rozwój SNS. 
Dalej serwisy uszeregowane są w kolejności od najbardziej widocznych, naj-
bardziej popularnych, po specjalistyczne, mniej popularne, ale znamienne 
z różnych powodów.

Warto jednak w  tym miejscu zwrócić uwagę na  pewną ogólną cechę 
charakterystyczną dla środowiska social network sites. W  momencie pi-
sania tego tekstu (2018 r.) wśród najpopularniejszych na  świecie serwi-
sów społecznościowych znajdują się Facebook, LinkedIn oraz Instagram 
(ten ostatni będący od 2012 roku własnością Facebook, Inc.). Gdyby jednak 
niniejsze opracowanie przygotowywane było na przykład pięć lat wcześniej, 

71 A. Miotk, dz. cyt., s. 16.
72 Zob. tamże.
73 T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, dz. cyt., s. 14.
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wybór serwisów byłby nieco inny, prawdopodobnie za kolejnych pięć lat 
lista ta również nie będzie już aktualna. Świadczy to  o  dużej intensyw-
ności zmian w obszarze serwisów społecznościowych. Popularny niegdyś 
i będący przedmiotem licznych analiz amerykański serwis MySpace dziś 
ma już znaczenie w  zasadzie marginalne. Wielu ekspertów zajmujących 
się badaniem środowiska social media prognozuje także mający wkrótce 
nadejść kres popularności Facebooka. Środowisko mediów społecznościo-
wych jest jednak na tyle dynamiczne i nieprzewidywalne, że wszelkie pro-
gnozy mogą się nie sprawdzić.

MySpace

W zasadzie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone 
wyznaczają światowe trendy w  obszarze social media. Zawartość ame-
rykańskich stron internetowych bardzo często jest kopiowana przez 
internautów z  innych krajów. To, co  jest popularne w USA, szybko sta-
je się popularne na  całym świecie. Często, choć nie zawsze74, znajduje 
to potwierdzenie w przypadku social network sites, czego dowodem jest 
na przykład serwis MySpace.

Został on założony w 2003 roku i był swego czasu dużo popularniejszy 
od Facebooka. Początkowo miał stanowić przestrzeń wymiany informacji 
i kontaktów wśród pasjonatów muzyki niezależnej w Los Angeles75. Był tak-
że postrzegany jako alternatywa dla innego serwisu społecznościowego – 
Friendstera. Główną zaletą MySpace miała być możliwość personalizacji 
profilu76. Było to jedno z pierwszych mediów społecznościowych posiadają-
cych cechy typowe dla social network site. Jak pisze Paul Levinson:

(…) podstawowym celem MySpace jest łączenie ludzi – dlatego właśnie określa-
my go jako medium społecznościowe. Jednak MySpace ma też inne zadanie, zu-
pełnie inne niż wszystkie pozostałe nowe nowe media – z wyjątkiem (choć tylko 

74 Facebook z upływem lat w większości krajów powoli wypierał rodzime serwisy. Nie stało 
się tak we wszystkich krajach. W Rosji wciąż popularniejszy jest serwis VKontaktie, jednak jego 
interfejs i funkcjonalności do złudzenia przypominają Facebooka.

75 B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011, s. 144.
76 Ł. Michalik, MySpace – historia upadku największego konkurenta Facebooka, [online] 

http://internet.gadzetomania.pl/2011/06/30/myspace-historia-upadku-najwiekszego-konku-
renta-facebooka; [dostęp: 18.02.2018].
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częściowo) Facebooka. Tym innym zadaniem nie jest wyłącznie jeden aspekt 
czy funkcja – chodzi tu raczej o olbrzymi wybór lub różnorodność, które oferuje 
MySpace. Serwis daje swoim użytkownikom przestrzeń, czy  raczej platformę, 
dzięki której mogą się oni angażować w niezliczoną ilość typowych dla nowych 
nowych mediów działań. Na  przykład: wysyłanie prywatnych lub grupowych 
wiadomości do jednego lub wszystkich znajomych z MySpace, blogowanie, pub-
likowanie zdjęć, filmów i  muzyki, korzystanie z  komunikatora internetowego 
(Instant Messenger) czy grupy tematyczne zrzeszające ludzi o podobnych zainte-
resowaniach i poglądach77.

Cechy, o których pisze Levinson, predysponowały MySpace to bycia ser-
wisem typu ogólnego. Z czasem stał się on  jednym z najpopularniejszych 
serwisów społecznościowych w USA. Pod koniec 2008 roku osiągnął szczyt 
popularności i  korzystało z  niego prawie 76 milionów użytkowników. 
Wzbudziło to  zainteresowanie inwestorów. W  2005  roku MySpace został 
wykupiony przez Ruperta Murdocha (dla News Corp., którym zarządzał) 
za kwotę 580 milionów dolarów78. Z czasem jednak liczba użytkowników 
zaczęła gwałtownie spadać, a co za  tym idzie zmniejszyły się także zyski. 
W 2011 roku Murdoch sprzedał serwis za 35 milionów dolarów79.

Polska wersja portalu pojawiła się w 2008 roku, nie cieszyła się ona jednak 
w naszym kraju tak dużym zainteresowaniem jak w Stanach Zjednoczonych. 
W rankingach popularności zdecydowanie przegrywał z takimi serwisami 
jak Nasza-Klasa.pl czy Facebook80.

Facebook

W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia amerykański serwis Facebook zde-
cydowanie zdominował sferę mediów społecznościowych, a pod względem 
popularności dalece prześcignął pozostałe social network sites. Powstał w lu-
tym 2004 roku, kiedy to dwudziestotrzyletni wówczas student Uniwersytetu 

77 P. Levinson, dz. cyt., s. 180.
78 Ł. Michalik, dz. cyt.
79 A. Fixmer, News Corp. Calls Quits on Myspace with Specific Media Sale, 29.06.2011, [on-

line] http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-29/news-corp-said-to-agree-to-35-
million-sale-of-myspace-to-specific-media [dostęp: 20.02.2018].

80 Porażka MySpace, 12.03.2009, [online] http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/
porazka-myspace,88756.html [dostęp: 20.02.2018].



Serwisy społecznościowe w rozwoju historycznym

45

Harvarda Mark Zuckerberg wraz z grupą swoich kolegów: Dustinem Mosko-
vitzem, Chrisem Hughesem i Eduardo Saverinem stworzyli serwis społecz-
nościowy o nazwie TheFacebook81. Początkowo miał on charakter elitarny 
i  przeznaczony był dla społeczności akademickiej. Miał ułatwiać proce-
sy komunikacji między studentami Uniwersytetu Harvarda, umożliwiać 
im wymianę informacji i zawieranie nowych znajomości. W ciągu 24 go-
dzin od powstania w serwisie zarejestrowało się ponad tysiąc użytkowników, 
a po miesiącu aktywne konta miała już połowa studentów Harvardu. Face- 
book z czasem zaczął swym zasięgiem obejmować także inne amerykańskie 
uczelnie82. W grudniu 2004 roku, czyli niespełna rok od powstania, miał już 
pierwszy milion użytkowników83.

Kolejnym istotnym momentem w  historii Facebooka jest sierpień 
2005 roku, kiedy zaczął on docierać również na pozaamerykańskie uczel-
nie. Z czasem z serwisu skierowanego głównie do studentów stał się mię-
dzynarodową platformą służącą podtrzymywaniu kontaktów i wymianie 
informacji. Polska wersja językowa Facebooka pojawiła się w 2008 roku84. 
O tego momentu wiele osób zaczęło zakładać tam swoje profile i najczęściej 
rezygnowało ostatecznie z używania rodzimego social network site – Nk.pl.

Trudno dziś spotkać osobę, która nie słyszałaby o Facebooku. Nawet nie-
posiadający własnego profilu w serwisie w sposób pośredni nieustannie mają 
z nim styczność. Jak zostanie wykazane w kolejnych rozdziałach, Facebo-
ok – bardzo wyraźnie obecny w naszym codziennym życiu – zdominował 
nie tylko media społecznościowe, lecz także cały Internet. Większość stron 
internetowych posiada przekierowania na swój profil w ramach FB. Popu-
larność Facebooka jest ogromna i utrzymuje trend wzrostowy. Rysunek 6 
przedstawia wyrażoną w milionach aktywnych użytkowników liczbę osób 
korzystających z serwisu w latach 2008–2017.

81 10 lat Facebooka! Oto jego historia, 4.02.2014, [online] www.tech.wp.pl/
kat,1009785,title,10-lat-Facebooka-Oto-jego-historia,wid,16379691,wiadomosc.
html?ticaid=1132b4 [dostęp: 20.02.2018].

82 S. Phillips, A Brief History of Facebook, 25.07.2007, [online] www.theguardian.com/tech-
nology/2007/jul/25/media.newmedia [dostęp: 20.02.2018].

83 10 lat Facebooka!..., dz. cyt.
84 Rusza polska wersja Facebooka, 15.05.2008, [online] www.wirtualnemedia.pl/artykul/

rusza-polska-wersja-facebooka [dostęp: 20.02.2018].
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Rysunek 6. Użytkownicy Facebooka w latach 2008–2017

Źródło: Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th quarter 2017 (in millions), [on - 
line] http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-world- 
wide [dostęp: 20.02.2018].

W 2012 roku ogólna liczba aktywnych kont w serwisie przekroczyła mi-
liard, co oznacza, że prawie co siódma osoba na świecie posiadała wówczas 
swój profil na Facebooku85. W 2017 roku z Facebooka korzystały już dwa mi-
liardy użytkowników. Nie sprawdziły się prognozy, które sugerowały, że po-
pularność Facebooka jest przejściową modą i podobnie jak w przypadku po-
zostałych SNS, po osiągnięciu punktu dojrzałości (oceniano, że moment ten 
nastąpił, kiedy serwis liczył 10 lat86), liczba użytkowników zacznie spadać. 
Facebook zdecydowanie wyróżnia się jednak w przestrzeni social network 
sites i póki co utrzymuje swoją wiodącą pozycję na rynku. W 2013 roku liczba 
użytkowników wzrosła o 22% w stosunku do roku poprzedniego87. Najwięk-
szą popularnością cieszy się wśród grup wiekowych 18–24 lata i 25–34 lata 
(w USA)88. W Polsce liczba użytkowników serwisu maleje wraz z wiekiem 
internautów, zatem najwięcej użytkowników Facebooka stanowią osoby po - 

85 Historyczny moment Facebooka: miliard użytkowników, 4.10.2012, [online] www.forbes.
pl/artykuly/sekcje/techno/historyczny-moment-facebooka--miliard-uzytkownikow,30541,1 
[dostęp: 20.02.2018].

86 Tak było w większości w przypadku innych serwisów społecznościowych: w ciągu mniej 
więcej 8–10 lat od pojawienia się osiągały fazę dojrzałości, a następnie wchodziły w fazę schyłkową.

87 Facebook statistics, [online] www.statisticbrain.com/facebook-statistics [dostęp: 20.02.2018].
88 Facebook statistics – United States, [online] www.socialbakers.com/facebook-statistics/

united-states [dostęp: 20.02.2018].
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między 18. a 24. rokiem życia, druga w kolejności jest grupa 25–33 lata89. 
Korzystają zatem z niego głównie ludzie młodzi.

Jak  wynika z  danych przedstawionych przez firmę Gemius, najwięcej, 
bo prawie 9 na 10, internautów (86%) wchodzi na stronę Facebook.com na Wę-
grzech i w Turcji. Za nimi plasuje się Egipt z wynikiem 82%. Najmniejszy odse-
tek internautów – w krajach, w których Gemius mierzy popularność Faceboo-
ka – korzysta z portalu na Białorusi (19%), na Ukrainie (28%) i w Rosji (30%)90.

Spore kontrowersje wokół serwisu wywołała informacja o  tym, 
iż w 2012 roku Facebook zezwolił na przeprowadzenie eksperymentu na po-
nad 600 tysiącach użytkowników, którzy nieświadomie wzięli w nim udział. 
Badanie miało wykazać, jak użytkownicy reagują na treści o charakterze po-
zytywnym, a jak na treści negatywne. Jak się okazało, regulamin Facebooka 
zezwala na tego typu praktyki nawet bez wiedzy i zgody osób zarejestrowa-
nych91. Jakkolwiek przypadek ten odbił się w mediach dość głośnym echem, 
to jednak nie spowodował gwałtownego spadku zainteresowania serwisem.

W 2013 roku w ramach współpracy Facebook, Inc. oraz sześciu innych 
firm (tj. Samsung, Ericsson, MediaTek, Opera Software, Nokia i Qualcomm) 
uruchomiony został projekt Internet.org92. Jego celem było zapewnienie do-
stępu do Internetu krajom najsłabiej rozwiniętym, a zwłaszcza tym, w któ-
rych nie brak infrastruktury umożliwiającej korzystanie z sieci, ale koszty 
dostępu przewyższają możliwości przeciętnych obywateli93.

Ideą projektu było zatem stworzenie platformy z  darmowym Interne-
tem, do  której trafią najbardziej popularne serwisy oraz usługi sieciowe. 
Strony i aplikacje miały w założeniu wykorzystywać znikomy transfer da-
nych, co ma podwójny wymiar: umożliwia korzystanie z  Internetu nieza-
leżnie od  jakości sygnału, a  także pozwala operatorom bez dużych strat 

89 Facebook statistics – Poland, [online] www.socialbakers.com/facebook-statistics/poland 
[dostęp: 1.10.2014].

90 Zob. www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2014-02-03/01 [dostęp: 1.10.2014].
91 Facebook potajemnie przeprowadził eksperyment na swoich użytkownikach, 29.06.2014, 

[online] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,Facebook-potajemnie-przeprowadzil-ekspery-
ment-na-swoich-uzytkownikach,wid,16718637,wiadomosc.html [dostęp: 20.09.2014].

92 J. Constine, Facebook and 6 Phone Companies Launch Internet.org to Bring Affordable Ac-
cess to Everyone, [online] https://techcrunch.com/2013/08/20/facebook-internet-org/ [dostęp: 
20.01.2018].

93 Ł. Kotkowski, Facebook tym ruchem pokazał, że potrafi postawić dobro użytkowników 
ponad swoje, Spider’sWeb, [online] https://www.spidersweb.pl/2015/05/internet-org-platform.
html [dostęp: 20.02.2018].
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udostępnić Internet.org za darmo94. Jak wielokrotnie zapewniał Mark Zu-
ckerberg, celem Internet.org jest zmniejszanie wykluczenia cyfrowego 
na świecie i wyrównywanie szans95. Pierwszymi krajami, w których urucho-
miono projekt, były Zambia, Tanzania i Kenia (2014 r.). W kolejnym roku do-
łączyły także między innymi Kolumbia, Ghana, Indie, Filipiny, Gwatemala, 
Indonezja, Bangladesz, Pakistan, Senegal, Boliwia, Angola i Egipt96.

W ramach Internet.org dostęp do sieci jest jednak mocno ograniczony. 
W zestawie wspieranych aplikacji znalazły się na przykład Facebook, Face- 
book Messenger, Google Search, Wikipedia, a także wyszukiwarki ofert pra-
cy na rynku lokalnym97. Biorąc pod uwagę listę serwisów, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że  Internet.org to  jedno ze strategicznych posunięć Facebooka, 
mających na celu wzmocnienie pozycji firmy na światowym rynku. Dzięki 
Internet.org Facebook zyskał kilka milionów nowych użytkowników, zwięk-
szając tym samym swoją przewagę konkurencyjną. Projekt ten od początku 
budził sporo kontrowersji i miał zarówno swoich zwolenników, jak i prze-
ciwników. Pierwsi podkreślali, że dostęp do taniego Internetu może zmniej-
szać nierówności społeczne, drudzy z  kolei zwracali uwagę, że  za  fasadą 
szczytnych idei kryją się wyłącznie partykularne interesy właścicieli serwisu.

W 2014 roku, a więc 10 lat od momentu powstania Facebooka, zaczęły po-
jawiać się prognozy wieszczące rychły spadek jego popularności. Póki co jego 
pozycja na rynku mediów społecznościowych jest jednak bardzo silna i brak 
realnie zagrażającego mu konkurenta. Serwisowi nie zaszkodziła nadmiernie 
nawet tzw. afera Cambridge Analytica, która wybuchła w 2018  roku, kiedy 
w mediach pojawiła się informacja o tym, że firma próbowała wpływać na wy-
nik wyborów prezydenckich w USA w 2017 roku. Do tego celu wykorzystano 
informacje pochodzące z kont kilkudziesięciu milionów użytkowników Face-
booka. Dotyczyły one ich prywatnego życia (np. poglądów, zwyczajów, pre-
ferencji wyborczych). Dane pozyskiwane były bez wiedzy i zgody właścicieli, 
a także z naruszeniem zasad regulaminu serwisu. W kwietniu 2018 roku Mark 
Zuckerberg zeznawał przed amerykańskim Kongresem. Podczas dwudniowego 

94 Tamże.
95 Tamże.
96 Zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Basics#cite_note-launch-techcrunch-2 [do-

stęp: 20.02.2018].
97 P. Barycki, Tak wygląda darmowy internet od Facebooka, Spider’sWeb, [online] https://

www.spidersweb.pl/2014/07/aplikacja-internet-org.html [dostęp: 20.02.2018].
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przesłuchania przeprosił użytkowników oraz zapowiedział udoskonalanie al-
gorytmów serwisu i większą dbałość o bezpieczeństwo danych98.

Sytuacja wywołała kryzys wizerunkowy i początkowo sądzono, że wpłynie 
również na pozycję Facebooka. Krótko po wybuchu afery w mediach społecz-
nościowych rozpoczęła się bowiem akcja pod hasłem „#deletefacebook” zachę-
cająca do usuwania profili w ramach serwisu. Odejście deklarowali zarówno 
indywidualni użytkownicy, jak i firmy prowadzące swoje fanpage’e. Okazało 
się jednak, że Facebook odnotował jedynie chwilowy spadek kursu akcji. Afera 
Cambridge Analytica nie wpłynęła znacząco na popularność serwisu, wywoła-
ła raczej dyskusję medialną dotyczącą prywatności w Internecie.

Co ciekawe, osoby korzystające z serwisu bardzo często deklarują, iż nie są 
do końca zadowolone z tego, jak on działa99. Z funkcjonalności Facebooka szcze-
gólnie nie są zadowoleni użytkownicy, którzy równocześnie używają podobnych 
serwisów100. Często mają także obawy dotyczące prywatności i tego, co dzieje się 
z zamieszczanymi przez nich materiałami. Wielu rezygnuje czasowo z posiada-
nia konta w serwisie. Mimo to internauci podkreślają konieczność korzystania 
z Facebooka w związku z tym, że jest on dla nich podstawowym źródłem infor-
macji101. Problem ten szerzej opisany został w kolejnych rozdziałach.

LinkedIn

LinkedIn jest międzynarodowym serwisem społecznościowym o  profilu 
zawodowo-biznesowym. Działa od 2003  roku. W 2014 roku dostępny był 
w 22 wersjach językowych, w tym po polsku. Polska wersja serwisu została 
uruchomiona w 2012 roku i wówczas spekulowano, że LinkedIn z czasem 
zdominuje jego popularny polski odpowiednik, czyli GoldenLine. Serwis 
wykorzystywany jest w celach rekrutacyjnych, a także innych powiązanych 
z działalnością biznesową102.

98 Zob. https://www.pcworld.pl/news/Afera-Cambridge-Analytica-Facebook-pod-ostrza-
lem,410037.html [dostęp: 20.07.2018].

99 Zob. M. Popiołek, B. Nierenberg, Facebook as an Information Management Tool – 
In the Light of Research Conducted among Polish Students, „Journal of Education, Culture and 
Society” 2017, t. 7, nr 2, s. 89–102.

100 Studenci z  Ukrainy i  Białorusi, którzy używali równolegle z  Facebookiem serwisu 
VKontaktie, często deklarują, że ten drugi jest o wiele bardziej przyjazny dla użytkownika.

101 Wnioski płynące z badań własnych.
102 C. Shih, dz. cyt., s. 40.
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Mimo że LinkedIn zaliczany jest do grupy serwisów społecznościowych, 
pod wieloma względami różni się od  pozostałych. Pierwszą zasadniczą 
różnicą jest ilość czasu, jaką użytkownicy spędzają na korzystaniu z nie-
go, drugą stanowi wiek użytkowników. W pierwszym przypadku można 
zaobserwować wyraźną różnicę w  stosunku na  przykład do  Facebooka. 
O ile bowiem Facebook towarzyszy swoim użytkownikom niemalże nie-
ustannie, o tyle korzystanie z LinkedIn ma raczej charakter incydentalny, 
zorientowany na konkretny cel. Użytkownicy logują się w serwisie spo-
radycznie, zazwyczaj w określonym celu, którym może być zaproszenie 
konkretnej osoby do grona znajomych, zaakceptowanie zaproszeń od in-
nych osób, wysłanie wiadomości itd.103 W serwisie LinkedIn przeważają 
starsi użytkownicy. Około 50% z nich to osoby powyżej 45.  roku życia, 
natomiast osoby mające mniej niż 24 lata to około 5% wszystkich korzy-
stających z serwisu104.

W 2012 roku doszło do wycieku 6,5 miliona haseł, co wywołało spore 
kontrowersje wśród użytkowników105. LinkedIn nadal jednak pozostaje 
najpopularniejszym serwisem o profilu biznesowo-zawodowym na świecie. 
W 2014 roku liczba jego użytkowników przekroczyła 300 milionów. Rysu- 
nek 7 przedstawia rosnącą liczbę użytkowników w latach 2009–2016.

Jak widać, przyrost użytkowników od 2009 roku jest znaczny, a tenden-
cja wzrostowa stale się utrzymuje. Ciągły wzrost liczby zarejestrowanych 
skorelowany jest prawdopodobnie w znacznym stopniu z pojawiającymi się 
na bieżąco nowymi wersjami językowymi serwisu. Obecnie korzystają z nie-
go obywatele 86 państw106.

LinkedIn jest uznawany za źródło wielu cennych informacji dla środowi-
ska menedżerów, a profil w serwisie często traktowany jest jako pewnego ro-
dzaju internetowa wizytówka. Zgodnie z danymi przedstawionymi na por-
talu www.socialbakers.com w 2014 roku w serwisie zarejestrowanych było 
ponad milion polskich użytkowników107.

103 Tamże.
104 A. Miotk, dz. cyt., s. 39.
105 Wyciek 6,5 miliona haseł z LinkedIn, 6.06.2012, [online] http://niebezpiecznik.pl/post/

wyciek-6-5-miliona-hashy-hasel-z-linkedin [dostęp: 20.02.2018].
106 Co ciekawe, w wielu publikacjach internetowych pojawia się informacja, jakoby z Lin-

kedIn korzystali obywatele ponad 200 państw świata. Jest to dość osobliwe, zwłaszcza że obec-
nie uznaje się, iż liczba państw na świecie nie przekracza 200.

107 Zob. http://www.socialbakers.com/linkedin-statistics/page-2 [dostęp: 20.02.2018].
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Rysunek 7. Użytkownicy LinkedIn w latach 2009–2016

Źródło: Quarterly numbers of LinkedIn member, [online] www.statista.com/statistics/274050/quarter-
ly-numbers-of-linkedin-member [dostęp: 22.09.2018].

Google Plus (Google+, G+)

Google Plus to  serwis społecznościowy w  ramach usług proponowanych 
przez korporację Google. W powszechnej opinii G+ był jednym z najwięk-
szych potencjalnych konkurentów Facebooka. Miał stanowić przeciwwagę 
dla giganta Zuckerberga, ale jego popularność nigdy nie dorównała popu-
larności Facebooka108.

Pierwszym serwisem społecznościowym należącym do Google był Orkut.
com. Uruchomiony został, podobnie jak Facebook, w 2004 roku. Serwis ten 
jednak nie zdobył światowej popularności, a szczególnym uznaniem cieszył 
się wśród internautów z Brazylii i Indii109. W czerwcu 2014 roku zakończył 
swoją działalność. Ambicje Google w kwestii social network site miały zasięg 
globalny, toteż powstał kolejny, alternatywny do Orkut.com projekt społecz-
nościowy. W 2010 roku uruchomiony został Google Buzz. Usługa ta miała 

108 P. Grabiec, Na naszych oczach kończy się Google+. Google wycofuje się z kolejnego pro-
jektu, [online] http://www.spidersweb.pl/2015/07/google-plus-integracja-youtube-koniec.html 
[dostęp: 28.07.2018].

109 Google+ zbiera w Polsce żniwo. Wysyp nowych użytkowników, [online] http://wyborcza.
biz/biznes/1,101558,15626354,Google__zbiera_w_Polsce_zniwo__Wysyp_nowych_uzytkow-
nikow_.html [dostęp: 1.10.2014].
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charakter serwisu społecznościowego, mikrobloga oraz komunikatora i była 
zintegrowana z  elektroniczną pocztą Google – Gmail. W  założeniu miał 
on być narzędziem integrującym wszystkie usługi Google. Rok później jed-
nak usługa została zamknięta.

Mimo iż  wiele osób korzystających z  Google Plus dostrzegało jego 
ogromny potencjał, wskazując na wiele zalet, których ich zdaniem nie po-
siada Facebook110, popularność tego serwisu była stosunkowo niewielka. 
W 2015 roku z Google Plus korzystało około 418 milionów użytkowników111. 
Firma zainwestowała w niego znaczące środki.

W 2016 roku pojawiła się propozycja zmiany formuły serwisu. Jego twór-
cy zdecydowali, że będzie on opierał się głównie na funkcji Create, która ma 
być przeznaczona dla ludzi aktywnych, mających pasje, czyli szeroko rozu-
mianych twórców treści. Serwis skierowany ma być przede wszystkim do ar-
tystów, grafików, podróżników, fotografów czy blogerów. Dzięki Google Plus 
Create będą oni mogli promować swoje materiały112.

Google Plus to projekt, który mimo intensywnych prac i wysiłków inży-
nierów nie dorównał popularnością Facebookowi. Powodów takiego stanu 
rzeczy jest kilka, lecz najistotniejszy wydaje się jeden: kiedy Google zaczynał 
rozwijać swój produkt, wielu internautów posiadało już konto na  Facebooku. 
Aby zacząć korzystać z  Google Plus, musieliby zrezygnować z  Face- 
booka lub mieć konta na dwóch serwisach o podobnych funkcjonalnościach, 
a to z punktu widzenia wielu osób jest zbyteczne113. Jednym z głównych po-
wodów niekorzystania z G+ deklarowanym przez badanych na potrzeby ni-
niejszej książki był z kolei fakt, że z tego serwisu korzystają nieliczni. W celu 
rozwiązania tego problemu Google zintegrował konta swoich użytkowni-
ków, w wyniku czego osoby, które miały skrzynkę pocztową w ramach usłu-
gi Gmail, miały automatycznie utworzony profil w G+. Nie spotkało się to 
jednak z entuzjazmem internautów, którzy w konsekwencji zniechęcili się 
do serwisu jeszcze bardziej.

110 Badania własne.
111 [Hasło] Google+, [w:] Wikipedia, [online] https://en.wikipedia.org/wiki/Google%2B 

[dostęp: 1.02.2016].
112 T. Popielarczyk, Google+ Create to jasny dowód na to, że twórcy mają nowy pomysł na ten 

serwis, [online] http://antyweb.pl/google-create [dostęp: 2.04.2016].
113 Szerzej o tym w części drugiej.
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Instagram

Instagram jest serwisem społecznościowym, którego funkcjonowanie 
 oparte jest na hostingu114 zdjęć. Został założony 6 października 2010 roku 
przez Kevina Systroma i  Mike’a  Kriegera. W  grudniu tego  roku miał już 
milion użytkowników, a  rok później ich liczba przekroczyła 10 milio-
nów. W 2012 roku Instagram został kupiony przez Facebooka. W styczniu 
2014  roku w  ciągu miesiąca serwis odwiedziło 150 milionów aktywnych 
użytkowników, udostępniono 16 miliardów zdjęć, 55 milionów nowych zdjęć 
dziennie, a także zarejestrowano ponad miliard „polubień” każdego dnia115.

Instagram powstał z  myślą o  ludziach zainteresowanych fotografią. 
Jak czytamy na stronie internetowej serwisu:

Instagram to (…) aplikacja stworzona z myślą o tych użytkownikach iPhone’ów, 
którzy nieustannie poszukują nowych możliwości oraz ciekawych funkcji. Z po-
wodu swojego podstawowego zastosowania jest przeznaczony przede wszystkim 
dla miłośników fotografii, lubiących na najróżniejsze sposoby modyfikować oraz 
wzbogacać efekty swoich prac, a także dzielić się nimi z innymi pasjonatami116.

Początkowo Instagram był dostępny wyłącznie na urządzenia iPhone, a więc 
na pierwsze smartfony. Serwis jest aplikacją dla urządzeń mobilnych, zatem jego 
użytkownicy mogą robić zdjęcia wszędzie tam, gdzie zabierają ze sobą smart- 
fony. Instagram można zintegrować ze swoim kontem w serwisie Facebook, 
toteż zrobione zdjęcia mogą niezwłocznie znaleźć się na facebookowej tablicy, 
gdzie są widoczne dla innych użytkowników.

1.7. Polskie serwisy społecznościowe

W Polsce korzystanie z SNS ma swoją specyfikę. Przede wszystkim należy 
wziąć pod uwagę to, że w naszym kraju dosyć długo występował wysoki 

114 Usługa umożliwiająca przechowywanie i upublicznianie zdjęć w sieci.
115 I. Ahmad, Timeline of Instagram from 2010 to Present (Infographic), [online] http://www.so-

cialmediatoday.com/content/timeline-instagram-2010-present-infographic [dostęp: 20.02.2018].
116 Jak  działa Instagram, [online] http://instagram.pl/jak-dziala-instagram [dostęp: 

20.02.2018].



Serwisy społecznościowe i ich miejsce w przestrzeni medialnej

54

wskaźnik wykluczenia cyfrowego, a obecność Internetu w gospodarstwach 
domowych powszechna jest od niedawna. Pierwszymi użytkownikami ser-
wisów społecznościowych były więc osoby mające dostęp do sieci w swo-
ich domach. Kiedy uruchomiony został jeden z pierwszych polskich SNS 
– Grono.net (2004 r.), dostęp do Internetu miało niecałe 20% polskich go-
spodarstw domowych117. Dodatkowo warto zauważyć, że  serwis Grono.
net miał charakter ekskluzywny, a zatem aby zostać jego użytkownikiem, 
konieczne było posiadanie wirtualnego zaproszenia od użytkownika już 
zarejestrowanego. Z  zagranicznych serwisów polscy internauci również 
korzystali w niewielkim stopniu, gdyż wymagało to znajomości języków 
obcych. Dlatego też o pierwszych użytkownikach serwisów społecznościo-
wych w Polsce można powiedzieć, że była to dość niewielka, elitarna grupa.

Popularność serwisów społecznościowych w  naszym kraju wzrasta-
ła stopniowo wraz ze zmniejszającym się wykluczeniem cyfrowym. Po-
jawienie się serwisów otwartych, takich jak Nasza-klasa.pl czy Fotka.pl, 
spowodowało wzrost liczby internautów zakładających konta w ramach 
SNS. Z czasem zaczęły pojawiać się także spolszczone wersje niektórych 
popularnych zagranicznych serwisów. W 2013 roku z serwisów społecz-
nościowych korzystało już 90% polskich internautów118. Jak podaje por-
tal www.naukawpolsce.pap.pl, wśród najpopularniejszych serwisów tego 
typu w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Facebook (w styczniu 
2013 r. odwiedziło go ponad 13 milionów polskich użytkowników – do-
kładnie 13 747  715 – co  stanowiło wówczas ponad 71% wszystkich in-
ternautów). Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się grupa Nk.pl 
– nieco ponad 8 milionów użytkowników, czyli ponad 41% ówczesnych 
polskich internautów119.

117 Raport: Diagnoza społeczna 2013, [online] http://www.diagnoza.com/files/raport2003.
pdf [dostęp: 20.02.2018].

118 Blisko 90 proc. internautów korzysta z serwisów społecznościowych, [online] http://na-
ukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394820,blisko-90-proc-internautow-korzysta-z-serwi-
sow-spolecznosciowych.html [dostęp: 20.02.2018].

119 Tamże.
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Grono.net

Serwis Grono.net był swego czasu bardzo popularny120. Założony został 
przez Piotra Bronowicza, Tomasza Lisa i  Wojciecha Sobczuka121. Miał 
charakter ekskluzywny: możliwość rejestracji miały wyłącznie osoby za-
proszone do „grona” przez zarejestrowanych już wcześniej użytkowników.

Kilka lat po uruchomieniu, pod koniec 2009 roku w serwisie było 29 ty-
sięcy zarejestrowanych użytkowników. W 2005 roku liczba ta sięgnęła 510 ty-
sięcy, a rok później było już ponad milion kont122. Największą popularność 
Grono osiągnęło w połowie 2009 roku (ponad 2 miliony zarejestrowanych). 
Jednak pojawienie się serwisu Nasza Klasa, a także polskiej wersji językowej 
Facebooka spowodowało z czasem spadek zainteresowania Gronem. Szcze-
gólną niechęć wśród jego użytkowników wzbudzały wszelkiego rodzaju pró-
by upodobnienia go do Facebooka123.

W  ramach serwisu użytkownicy mogli zakładać profile i  udostępniać 
informacje o  sobie, fotografie, pliki itp. Charakterystyczne dla niego były 
także tzw. grona tematyczne, czyli fora dyskusyjne w ramach poszczególnych 
społeczności. Użytkownicy założyli w sumie około 244 tysięcy gron tema-
tycznych, z czego 15% stanowiły grona zamknięte124.

Serwis zlikwidowano 1 lipca 2012 roku. Początkowo miał zostać prze-
kształcony w serwis hostingu plików, jednak ostatecznie zakończył całko-
wicie swoją działalność125. Wraz z zamknięciem Grona usunięto też archi-
wum, a wszelkie dane, które użytkownicy zgromadzili w serwisie, przepadły. 
Obecnie pod adresem www.grono.net.pl można znaleźć informację, iż reje-
stracja w serwisie jest niemożliwa.

120 Należy tutaj zauważyć, że Grono.net nie było pierwszym polskim serwisem społecznoś-
ciowym. W 2001 r. uruchomiony został serwis Fotka.pl, któremu należy przyznać to miano.

121 K. Jaskuła, Grono.net – koniec polskiego portalu społecznościowego, [online] http://www.
pcworld.pl/news/383945/Grononet.koniec.polskiego.portalu.spolecznosciowego.html [dostęp: 
20.02.2018].

122 M. Pudełko, Historia Internetu w  Polsce. Cz. 23, [online] http://internetum.blox.
pl/2011/07/historia-internetu-w-polsce-cz23.html [dostęp: 20.02.2018].

123 Badania własne.
124 [Hasło] Grono.net, [w:] Wikipedia, [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Grono.net 

[dostęp: 20.02.2018].
125 K. Jaskuła, dz. cyt.
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Nk.pl

Serwis został otwarty w listopadzie 2006 roku. Pierwotnie nosił nazwę Nasza-
-klasa.pl, a celem jego istnienia było odnajdywanie znajomych z lat szkolnych 
i odnawianie z nimi kontaktu. Portal działał zatem, opierając się na podtrzy-
mywaniu istniejących, ale słabnących więzi społecznych. W ramach serwisu 
funkcjonuje lista poszczególnych szkół i klas, a zarejestrowani użytkownicy 
mogą przypisać swój profil do szkoły czy klasy, do której uczęszczali. Dopi-
sać można się jako uczeń, nauczyciel bądź też gość126.

Jednym z kluczowych w historii serwisu momentów był rok 2008, kiedy 
pojawiła się polska wersja językowa Facebooka. Początkowo nic nie wska-
zywało na to, że amerykański serwis zdominuje polski rynek social network 
sites. Wielu użytkowników posiadało konta w obu serwisach jednocześnie127, 
a mimo upływu czasu i  zwiększającego się zainteresowania Facebookiem 
Nasza Klasa zdecydowanie była liderem na polskiej scenie SNS.

W  2010  roku Nasza-klasa.pl zmieniła nieco formułę i  od  tamtej pory 
funkcjonuje jako Nk.pl. Wraz ze zmianą nazwy zmianie uległy także pier-
wotne przeznaczenie i charakter serwisu. Przybrał on formę wielopoziomo-
wej platformy komunikacyjnej umożliwiającej internautom między innymi 
korzystanie z  mikrobloga, komunikatora (NKtalk), ocenianie zdjęć itp.128 
Wprowadzone zmiany nie wszystkim się jednak spodobały. Nk.pl straciła 
wielu użytkowników na rzecz Facebooka. W 2010 roku serwis liczył około 
12 milionów polskich użytkowników, natomiast Facebook około 8 milionów. 
Z kolei przyrost osób zarejestrowanych w przypadku Nk.pl w porównaniu 
z  rokiem poprzednim wyniósł niewiele ponad pół miliona, w  przypadku 
Facebooka zaś ponad 6 milionów129.

Jak  podaje portal Wirtualnemedia.pl, największy kryzys popularności 
serwisu nastąpił w 2012 roku, kiedy grupa Nk.pl straciła 3 miliony użytkow-
ników – w styczniu tego roku serwis odwiedziło 11,2 miliona internautów, 

126 W. Gustowski, Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia 2012, s. 181–182.
127 Badania własne.
128 [Hasło] Nk.pl, [w:] Wikipedia, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Nk.pl [dostęp: 

20.02.2018].
129 M. Grzegory, Serwisy społecznościowe jako narzędzie marketingowe, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 35–47.
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a w listopadzie i grudniu – 8,2 miliona130. Liczba użytkowników stale maleje. 
Co prawda wiele osób nadal posiada konto w serwisie, lecz już od dłuższego 
czasu się do niego nie loguje.

GoldenLine

GoldenLine to polski serwis społecznościowy o profilu zawodowo-bizneso-
wym. Powstał w 2005 roku, a jego założycielem i prezesem jest Mariusz Gra-
lewski. Jest to polski odpowiednik amerykańskiego LinkedIn. Początkowo 
miał on mieć charakter strony katalogującej ogłoszenia o pracę, ostatecznie 
jednak przybrał kształt serwisu społecznościowego. GoldenLine od podstaw 
tworzony był własnym sumptem jego założycieli, toteż mechanizmy jego 
funkcjonowania i wszelkie innowacje są autorskimi pomysłami131.

Twórcy GoldenLine za cel stawiają sobie wspieranie relacji zawodowych, 
umożliwienie użytkownikom zaprezentowania potencjalnym pracodawcom 
informacji o sobie, a pracodawcom danie możliwości pozyskania wiadomo-
ści dotyczących potencjalnych pracowników. W serwisie publikowane są za-
tem ogłoszenia o pracę. Użytkownicy zamieszczają w nim CV i inne infor-
macje na swój temat, mogące zwrócić uwagę pracodawców lub innych osób 
zainteresowanych współpracą biznesowo-zawodową. W  ramach Golden-
Line można brać udział w dyskusjach, które pogrupowane są tematycznie132. 
Jak czytamy w tygodniku „Polityka”:

(…) użytkownicy mają świadomość, że ich internetowe wizytówki są przeczesywa-
ne przez firmy poszukujące kandydatów do pracy. Dlatego warto tam zatytułować 
się specjalistą i ekspertem. W osiągnięciach należy wpisać liczne zaliczone szkole-
nia oraz modne wyrazy, po których wyszukują headhunterzy. Na przykład zajmu-
jący się zasobami ludzkimi w korporacjach powinni mieć teraz wpisane w CV em-
ployer branding, czyli doświadczenie w  zakresie budowania wizerunku firmy 
jako dobrego pracodawcy. Ważne jest też zdjęcie. Eleganckie, raczej nie z wakacji 

130 T. Wojtas, Nk.pl straciła najwięcej młodych, wykształconych i wielkomiejskich użytkow-
ników (analiza), [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nk-pl-stracila-najwiecej-mlo-
dych-wyksztalconych-i-wielkomiejskich-uzytkownikow-analiza# [dostęp: 20.02.2018].

131 M. Gralewski, Tak się robi e-biznes, czyli Goldenline.pl, rozmowę przepr. G. Marynowicz, 
[online] http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2363 [dostęp: 20.02.2018].

132 Zob. http://www.portale-spolecznosciowe.pl/portale-spolecznosciowe-lista [dostęp: 
20.02.2018].
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w tropikach. Najlepiej, aby przedstawiało twarz osoby uśmiechniętej, pełnej energii 
i otwartej – mówi Monika Samojlik, rzeczniczka GoldenLine133.

Różnica między GoldenLine a LinkedIn przejawia się w kilku aspektach. 
LinkedIn skierowany jest przede wszystkim do  reprezentantów top  ma-
nagementu, natomiast GoldenLine zasadniczo do  wszystkich. Najczęś-
ciej  są  to  jednak specjaliści i  wyżej postawieni pracownicy. Menedżerów 
na  niższych stanowiskach można znaleźć w  obu serwisach, kierowników 
wyższego szczebla zaś przeważnie tylko na LinkedIn134.

Gralewski, współtwórca serwisu, w jednym z wywiadów zwraca uwagę, że:

Uruchomienie dużego i rentownego serwisu społecznościowego wymaga wiedzy 
z różnych obszarów. Wiedzy, której w tamtych czasach nie mieliśmy i której brak 
dotkliwie poczuliśmy na własnej skórze. Dwa najważniejsze obszary to umiejęt-
ność robienia prostych i użytecznych stron, a druga to umiejętność budowania 
zespołów sprzedażowych. Pierwsze dwa lata działalności firmy prawie w całości 
poświęciliśmy poznawaniu tych dziedzin. Nie mieliśmy zasobów finansowych 
na  kupienie tych kompetencji, więc musieliśmy wszystko zdobyć własną pracą. 
Mniej więcej 2 lata zajęło nam zgłębienie tej wiedzy135.

W 2012 roku liczba użytkowników zarejestrowanych w serwisie przekro-
czyła milion136, a w lutym 2014 roku było ich już 1,5 miliona (dla porównania 
warto zauważyć, że z LinkedIn w 2014 roku korzystało około miliona pol-
skich internautów)137. Od 2012 roku w serwisie można logować się za pomocą 
konta na Facebooku, natomiast od 2014 roku za pomocą konta w serwisie 
LinkedIn. GoldenLine jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich serwisów społecznościowych.

133 P. Stasiak, Nowe cyfrowe j@, „Polityka”, 17.07.2010, nr 16 (2752), s. 32–37.
134 K. Domaradzki, Cała prawda o szukaniu pracy i social mediach, [online] http://kariera.

forbes.pl/cala-prawda-o-szukaniu-pracy-i-social-mediach,artykuly,162037,1,1.html [dostęp: 
20.02.2018].

135 M. Gralewski, dz. cyt.
136 A. Kawik, GoldenLine ma już milion zarejestrowanych profili, 31.08.2012, [online] 

http://socialpress.pl/2012/08/goldenline-ma-juz-milion-zarejestrowanych-profili [dostęp: 
20.02.2018].

137 A. Kawik, GoldenLine wprowadza logowanie za pomocą… konta LinkedIn, 5.02.2014, 
[online] http://socialpress.pl/2014/02/goldenline-wprowadza-logowanie-za-pomoca-konta-
-linkedin [dostęp: 20.02.2018].
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Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że panorama 
serwisów społecznościowych zarówno w Polsce, jak i na świecie jest bardzo 
bogata i różnorodna. Mieszczące się w ramach social media serwisy społecz-
nościowe są niezwykle dynamiczną grupą mediów, toteż często wymykają 
się one wszelkim próbom klasyfikacji i standaryzacji. Ich cechą charakte-
rystyczną jest także duża dynamika w zakresie popularności. Jak bowiem 
można zaobserwować, raz zdobyta pozycja lidera popularności nie gwaran-
tuje wcale długotrwałego sukcesu. W znacznej mierze to Stany Zjednoczone 
wyznaczają globalne trendy w  dziedzinie social media. Sukces Facebooka 
w Polsce (po stosunkowo długiej dominacji Nk.pl) pokazuje, że w dziedzi-
nie social network sites także. Liczne kontrowersje związane z prywatnością 
i  używaniem danych osobowych użytkowników serwisów społecznościo-
wych zniechęcają tylko nielicznych. Na rynku stale pojawiają się nowe pro-
pozycje platform o charakterze społecznościowym. Obecnie jednak Face- 
book wydaje się bezkonkurencyjny.
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2. Społeczeństwo informacyjne –  
charakterystyka i modele rozwoju

Podstawową ramą teoretyczną, niezbędną do zrozumienia problemów po-
ruszanych w niniejszej książce, jest teoria społeczeństwa informacyjnego. 
Biorąc pod uwagę jej tematykę, która koncentruje się wokół nowych me-
diów, w szczególności zaś mediów społecznościowych, wybór tej właśnie 
perspektywy wydaje się wręcz nieunikniony. Aby zatem zrozumieć sfor-
mułowane tu pytania badawcze, a także pojawiające się później hipotezy 
i wnioski końcowe odnoszące się do części empirycznej, należy nakreślić 
tło teoretyczne koncepcji sieciowości i  społeczeństwa informacyjnego 
(dalej w pracy zamiennie jest stosowany skrót SI), co też zostało przyjęte 
jako cel tego rozdziału.

Społeczeństwo sieciowe traktowane jest tutaj jako jeden z przejawów 
czy też modeli rozwoju SI. Warto przy tym pamiętać, że teorie te bywa-
ją traktowane zarówno całkowicie rozdzielnie, niczym dwie odrębne 
koncepcje, jak i synonimicznie138. Wydaje się jednak, że oba te podejścia 
nie są do  końca uprawnione. Koncepcję społeczeństwa informacyjnego 
trudno całkowicie utożsamiać z  koncepcją społeczeństwa sieci. Mimo 
że w obu wypadkach jedną z najistotniejszych kwestii jest komunikacja, 
punkty ciężkości analizy są rozłożone nieco inaczej. Koncepcje te nie są 
też całkowicie rozłączne, zwłaszcza gdy odnoszą się do nowych mediów 
czy informacji. Obie teorie opisują te same zmiany – zmiany cywilizacyjne 
związane139 z  rozwojem i  upowszechnieniem technologii informacyjno-

138 Por. M. Baranowski, Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego, [w:] Społeczeństwo 
sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, red. M. Baranowski, B. Mika, Poznań 2012.

139 W  niniejszym opracowaniu nie została podjęta próba poszukiwania odpowiedzi 
na pytania dotyczące determinizmu technologicznego (ta kwestia jest jedynie zasygnalizo-
wana). W związku z tym przemiany cywilizacyjne rozpatruje się tutaj w powiązaniu z roz-
wojem ICT, unikając jednak jednoznacznego traktowania ich jako bezpośredniego wyniku 
rozwoju technologii.
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-komunikacyjnych (ICT), umieszczając je przy tym w kontekście procesów 
globalizacyjnych. Zdaje się więc, iż koncepcja dotycząca społeczeństwa sie-
ciowego jest po prostu jednym z wariantów teorii opisującej społeczeństwo 
informacyjne. Początków konceptualnych tej drugiej należy doszukiwać 
się na  przełomie lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku, na-
tomiast teoria mówiąca o  społeczeństwie sieciowym sformułowana zo-
stała przez Manuela Castellsa140 w  latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 
W dalszej części tego rozdziału opisane zostaną najważniejsze elementy 
odnoszące się do teoretycznych uwarunkowań sieciowego społeczeństwa 
informacyjnego, wraz z uzasadnieniem wyboru tej właśnie perspektywy.

Należy jednak na wstępie zauważyć, że refleksja na temat społeczeństwa 
informacyjnego rozwija się na gruncie dwóch przeciwstawnych podejść te-
oretycznych. Pierwszym jest determinizm technologiczny, zgodnie z któ-
rym rzeczywistość społeczna to efekt przemian technologicznych. Inaczej 
mówiąc, to technika (czy technologia), sama w sobie postrzegana jako neu-
tralna, determinuje rzeczywistość, w której żyjemy. W myśl tego podejścia 
technologia stale zmienia świat, a  także wymusza konieczność adaptacji 
społeczeństw do następujących po sobie cyklicznych przemian. Przedsta-
wiciele takiego podejścia to na przykład Daniel Bell, Alvin Toffler czy Mar-
shall McLuhan. Krytycy determinizmu technologicznego zauważają jed-
nak, że  teoria ta nie odpowiada na  fundamentalne pytanie, mianowicie: 
co  warunkuje owe technologiczne zmiany? Po drugiej stronie barykady 
mamy więc teorię determinizmu społecznego. Zgodnie z tą perspektywą 
nowa technologia jest efektem zmiany społecznej, produktem zachodzą-
cych permanentnie procesów społecznych, a nie odwrotnie141. W myśl te-
orii społecznego kształtowania technologii (social shaping of  technology) 
zmiana technologiczna nigdy nie powstaje w próżni. Proces powstawania 
nowych wynalazków jest zakorzeniony w społeczeństwie i kulturze, a świat 
faktycznie zmienia się pod wpływem ludzi i ich wyborów, a nie samej tech-
niki jako takiej142. W tym ujęciu możemy mówić o tym, że nowe media są 
odpowiedzią na obecne jeszcze przed ich pojawieniem się nowe potrzeby 

140 Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013.
141 Por. K. Doktorowicz, Europejski model społeczeństwa informacyjnego, Katowice 2005, s. 26.
142 Zob. R. Williams, D. Edge, The Social Shaping of Technology, „Research Policy” 1996, 

nr 25, s. 856–899.



Społeczeństwo informacyjne – zarys teoretyczny i definicyjny

63

społeczne, a nie, że te nowe potrzeby są wynikiem czy efektem pojawienia 
się nowych mediów.

Symbolem antagonizmu między tymi dwoma podejściami stał się spór 
kanadyjskiego teoretyka Marshalla McLuhana z walijskim badaczem Ray-
mondem Williamsem143. W rozdziale książki Television: Technology and Cul-
tural Form zatytułowanym The Technology and the Society Williams kryty-
kuje technologiczny determinizm McLuhana, podkreślając, że niewątpliwie 
technologia ma wpływ na procesy społeczne, lecz nigdy nie determinuje ich 
całkowicie. Jego zdaniem działania społeczne mogą być przesiąknięte wpły-
wem czynników technologicznych, ale w żadnym razie nie są przez nie cał-
kowicie sterowane144. Jak słusznie jednak zauważa Rafał Maciąg, spór mię-
dzy zwolennikami i przeciwnikami determinizmu technologicznego, mimo 
iż niezwykle frapujący, jest trudny do rozwikłania, a prowadzone polemiki 
zasadniczo mają jałowy charakter. Przypomina to  bowiem poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie: „Co było pierwsze, jajko czy kura?”145. Choć w ni-
niejszej pracy nie zostanie poświęcone temu zagadnieniu więcej miejsca, 
to analizując poszczególne definicje społeczeństwa informacyjnego, warto 
mieć na uwadze to, jakie jest ich teoretyczne podłoże.

2.1. Społeczeństwo informacyjne – zarys teoretyczny i definicyjny

Jak  wskazują źródła, termin „społeczeństwo informacyjne” został użyty 
po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych XX wieku w artykule japońskiego 
naukowca Tadao Umesao. Autor ten, stosując określenie jōhōka shakai, opi-
sywał społeczeństwo, w którym ludzie komunikują się ze sobą za pośrednic-
twem komputerów146. Pięć lat później wykorzystał je inny japoński teoretyk 

143 Spór jest szerzej opisany w: P. Jones, The Technology Is Not the Cultural Form?: Raymond 
Williams’s Sociological Critique of Marshall McLuhan, „Canadian Journal of Communication” 
1998, t. 23, nr 4, [online] http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1058/964 
[dostęp: 21.02.2016].

144 Zob. R. Williams, The Technology and the Society, [w:] tenże, Television: Technology and 
Cultural Form, New York 1974.

145 R. Maciąg, Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy, Kraków 2012, s. 9.
146 Zob. S. Buregwa-Czuma, K. Garwol, Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa in-

formacyjnego, [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, 
red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2011, s. 30–38; J.S. Nowak, Społeczeństwo informa-
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mediów, Kenichi Koyama, uważany dziś za popularyzatora tego pojęcia147. 
Jest ono kojarzone również z nazwiskiem Yoneji Masudy, japońskiego socjo-
loga i  informatyka, który opisywał przemiany w sektorze telekomunikacji 
w opublikowanej w 1983 roku książce The Information Society as Post-Indu-
strial Society148. W pracy tej autor posługuje się pojęciem SI jako kategorią 
już skonceptualizowaną.

Społeczeństwo informacyjne w wyczerpujący sposób scharakteryzował 
już wcześniej, bo w latach siedemdziesiątych XX wieku, amerykański socjo-
log Daniel Bell. To właśnie on wyodrębnił i opisał główne cechy tego typu 
społeczeństwa, choć nie nazywał go informacyjnym, lecz postindustrial-
nym149. Bell pisał o społeczeństwie, w którym150:

• sektor usług zaczyna dominować nad sektorem przemysłowym 
i rolniczym;

• wzrasta znaczenie naukowców i specjalistów z różnych dziedzin;
• wiedza staje się głównym zasobem;
• zmienia się struktura zatrudnienia (odpływ pracowników do sek-

tora usługowego);
• intensywnie rozwija się technologia.

Z  podejściem Bella korespondują poglądy innego amerykańskiego ba-
dacza, futurysty Alvina Tofflera. Na początku lat osiemdziesiątych opubli-
kował on szeroko znaną pracę zatytułowaną Trzecia fala (The Third Wave), 
w której opisał przemiany cywilizacyjne warunkowane przez pojawiające się 
kolejno wynalazki technologiczne. Zdaniem Tofflera rozwój cywilizacyjny 
jest skorelowany z  następującymi po sobie przemianami technologiczny-
mi. Autor wyróżnił trzy takie przemiany, określając je jako fale. Pierwsza, 
fala agrarna, nastąpiła wraz z wynalezieniem narzędzi, które przyczyniły 

cyjne – geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, 
red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice 2008, s. 25–48.

147 M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” 2005, r. 67, z. 4, s. 253–265.

148 Zob. Y. Masuda, The Information Society as Post-Industrial Society, Washington 1983.
149 Zob. D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New 

York 1973 (polskie tłum.: Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania spo-
łecznego, Warszawa 1975).

150 Tamże.
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się do  powszechnego rozwoju rolnictwa. Najważniejszym zasobem była 
wówczas ziemia i  to  ona stanowiła o  bogactwie i  przewadze jednych nad 
drugimi. Druga z kolei, fala przemysłowa, pojawiła się w wyniku wynalaz-
ków takich jak druk i maszyna parowa. Zapoczątkowało to procesy indu-
strializacji, a  w  konsekwencji doprowadziło do  dominacji przemysłu nad 
rolnictwem. Produktem podstawowym w nowym typie społeczeństwa były 
wyroby przemysłowe, a o bogactwie przesądzała już nie ilość posiadanej zie-
mi, lecz zgromadzony kapitał. Trzecia fala, informacyjna, mogła nastąpić 
dzięki pojawieniu się technologii komunikacyjnych, które ostatecznie po-
zwoliły na niemal nieograniczoną komunikację w skali globalnej151. Różnice 
i trendy rozwojowe pomiędzy poszczególnymi typami społeczeństw zostały 
zobrazowane w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy charakterystyczne społeczeństw: agrarnego, przemysłowego i informacyjnego

Społeczeństwo agrarne
Społeczeństwo  
przemysłowe

Społeczeństwo  
informacyjne

Bogactwo ziemia kapitał wiedza

Produkt  
podstawowy

żywność wyroby przemysłowe informacje, dane

Praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca

Transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada

Energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, benzyna elektryczność jądrowa

Skala działania lokalna regionalna globalna

Rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna

Tajemnica religijna polityczna handlowa

Oświata mistrz szkoła komputer, telenauczanie

Źródło: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, 
Kraków 1999, s. 54–55.

151 Zob. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997.
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Przedstawione przez Bella i Tofflera koncepcje mówią o niezwykle istot-
nej zmianie. Zasoby, które wcześniej stanowiły o przewadze, takie jak ziemia 
czy kapitał, w nowym typie społeczeństwa ustępują miejsca nowemu boga-
ctwu, jakim jest wiedza. To właśnie ona staje się źródłem przewagi. Podsta-
wę społecznej stratyfikacji przestają warunkować stosunki własności, oparte 
na posiadaniu środków produkcji. Wiodącą rolę odgrywa kontrola nad sy-
stemami przetwarzania informacji i wytwarzania wiedzy152.

W literaturze można się spotkać z niezwykle dużą liczbą definicji SI. Jerzy 
S. Nowak w 2006 roku wyodrębnił ich aż 22153, a obecnie można przytoczyć 
pewnie drugie tyle. Darin Barney w swojej pracy Społeczeństwo sieci pisze, 
że model społeczeństwa informacyjnego jest pod wieloma względami echem 
teorii postindustrializmu, jego główną cechą dystynktywną jest jednak 
szczególny nacisk położony na rolę technologii komputerowej. Zdaniem Bar-
neya jądrem SI jest komputer, którego fundamentalna gospodarcza funkcja 
polega na zastępowaniu pracy intelektualnej, powiększaniu zasobów czasu 
wolnego i stymulowaniu nowo powstałych przemysłów opartych na wyko-
rzystywaniu informacji154. „W kategoriach socjo-politycznych –  pisze autor – 
społeczeństwa informacyjne odnosiłyby się do wspólnot opartych na dobro-
wolności (voluntary communities), demokracji uczestniczącej (participatory 
democracy), ogólnego dostatku, równości i  psychicznego dobrobytu (…) 
byłoby [to] »Computopią« (…)”155. Badacz zwraca uwagę na to, że wizje spo-
łeczeństwa informacyjnego często są mocno wyidealizowane, a nawet przy-
bierają rewolucyjny charakter156.

Niezwykle wyczerpującą charakterystykę społeczeństwa informacyjnego 
zaproponował także Marian Golka157. Jak pisze autor: „Przyjmujemy, że spo-
łeczeństwo informacyjne należy ujmować szeroko, obejmuje ono bowiem 
wszystkich ludzi żyjących w  strefie oddziaływania nowych mediów, choć 
w różnym stopniu intensywności i zaangażowania – od programistów kom-
puterowych, poprzez internautów spędzających przy monitorze komputera 

152 D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 15.
153 J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informa-

cyjne. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Bliźniuk, Katowice 2006.
154 D. Barney, dz. cyt., s. 16.
155 Tamże.
156 Tamże, s. 17.
157 Zob. M. Golka, dz. cyt. (definicja zbyt obszerna, żeby przytaczać ją tu w całości, obejmu-

jąca większość aspektów, zarówno w wymiarze przyczyn, jak i efektów istnienia SI).



Społeczeństwo informacyjne – zarys teoretyczny i definicyjny

67

wiele godzin, aż do emerytów, którzy choć nie znają się w ogóle na obsłudze 
komputera, są jednak od niego pośrednio uzależnieni choćby w sprawie nali-
czeń ich emerytur przez specjalistyczne programy właściwych instytucji”158. 
Golka zwraca przy tym uwagę, że przy definiowaniu społeczeństwa infor-
macyjnego, które należy utożsamiać ze społeczeństwem globalnym, trzeba 
pamiętać o tym, że konstytuowane jest ono również przez inne media, nie 
tylko komputer i Internet159.

Krystyna Doktorowicz definiuje SI jako dynamiczną strukturę prowa-
dzącą do  nowej gospodarki, nowej organizacji struktur społecznych oraz 
nowego typu polityki. Jej zdaniem dynamika tych procesów jest skorelo-
wana z szybkością i funkcjonalnością rozwoju technologii komunikacyjno- 
-informacyjnych. W społeczeństwie informacyjnym wiedza i informacja są 
wykorzystywane do rekonstrukcji gospodarki, kultury i procesów społecz-
nych w skali globalnej160.

Można zauważyć pewne prawidłowości w definiowaniu SI odnoszące się 
zarówno do poziomu analizy (np. poziom całościowy bądź wycinkowy), jak  
i do specyfiki ujęcia problematyki dotyczącej społeczeństwa informacyjnego. 
W literaturze wyodrębnia się więc różne sposoby i tradycje postrzegania SI. 
W zależności bowiem na przykład od tego, z jakiego kręgu kulturowego po-
chodzili teoretycy SI, różne kategorie będą szczególnie eksponowane.

Tradycje postrzegania społeczeństwa informacyjnego i podejścia 
teoretyczne

Szeroko o społeczeństwie informacyjnym i różnych sposobach jego koncep-
tualizacji pisze Frank Webster. Autor przedstawia możliwe warianty definicji 
społeczeństwa informacyjnego, które – jego zdaniem – jest opisywane w pię-
ciu głównych wymiarach161:

• ekonomicznym (eksponowanie głównie aspektów gospodarczych);
• technologicznym (eksponowanie przede wszystkim aspektów do-

tyczących postępu i rozwoju technologii);

158 Tamże, s. 255.
159 Tamże, s. 257–258.
160 K. Doktorowicz, dz. cyt., s. 49.
161 F. Webster, Theories of the Information Society, New York 2014, s. 8–20.
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• zawodowym (eksponowanie aspektów związanych ze strukturą 
zatrudnienia);

• przestrzennym (eksponowanie kwestii dotyczących przemian 
w zakresie przestrzeni i czasu);

• kulturowym (eksponowanie przemian zachodzących w obszarze 
społeczno-kulturowym).

Szczególnie mocno eksploatowane są pierwsze dwa wymiary, pozwalają 
bowiem na dokonywanie różnorakich pomiarów i ocenę stanu zaawanso-
wania SI. Najmniej dający się zmierzyć, a jednocześnie najbardziej widocz-
ny w naszym codziennym życiu jest, według Webstera, wymiar kulturowy. 
Badacze zorientowani na definiowanie SI w obszarze kulturowym opisują 
najczęściej zmiany zachodzące w codziennym życiu, w obrębie naszych przy-
zwyczajeń, upodobań itp.162

Krystyna Doktorowicz pisze natomiast o  trzech głównych tradycjach 
definiowania społeczeństwa informacyjnego: japońskiej, amerykańskiej 
i europejskiej. Pierwsza skupia się zwłaszcza na analizie ilości i szybkości 
przepływów informacyjnych oraz jest głęboko osadzona w determinizmie 
technologicznym (podejmuje jednak także wiele aspektów o charakterze 
humanistycznym); druga koncentruje się na problematyce dotyczącej in-
formacyjnych sektorów gospodarki i ma mocno ekonomiczny wydźwięk; 
trzecia z kolei kładzie szczególny nacisk na budowanie struktur społeczeń-
stwa informacyjnego, kształtowanie odpowiedniej polityki w zakresie roz-
woju SI, która ma być gwarantem zwiększenia przewagi konkurencyjnej 
na arenie międzynarodowej. Europejska tradycja skupiona jest zatem moc-
no na postulatach intensyfikacji rozwoju struktur społeczeństwa informa-
cyjnego, a także na pomiarach stopnia jego rozwoju w poszczególnych ob-
szarach funkcjonowania państwa, takich jak na przykład e-administracja, 
e-demokracja, e-rozwój163. Zestawienie odnoszące się do  tychże tradycji, 
uwzględniające ich tło teoretyczne i  poszczególnych autorów koncepcji, 
zaprezentowane zostało w tabeli 2.

162 Tamże, s. 21–23.
163 K. Doktorowicz, dz. cyt., s. 58–61.
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Tabela 2. Różne tradycje definiowania społeczeństwa informacyjnego

Tradycja japońska Tradycja amerykańska Tradycja europejska
CH

AR
AK

TE
RY

ST
YK

A

– analiza ilości i szybkości prze-
pływów informacyjnych;

– analiza społecznych skutków 
informatyzacji w kontekście 
zmian ilościowych;

– tworzenie rozbudowanych 
wskaźników ilościowych, 
np. współczynnik identyfi-
kujący wartość stosowania 
technologii komputerowych 
w przemyśle;

– informacja determinuje 
postęp

– analiza informacyjnych 
sektorów gospodarki;

– teorie skoncentrowane 
głównie wokół eko-
nomicznych skutków 
produkcji i konsumpcji 
informacji i wiedzy;

– analiza problemów 
związanych z komuni-
kowaniem masowym

– postulat budowy społeczeństwa 
informacyjnego w celu zwięk-
szenia konkurencyjności Europy 
na arenie międzynarodowej;

– analiza wpływu procesów 
komputeryzacji i informatyzacji 
na rozwój struktur społeczeństwa 
informacyjnego

TŁ
O 

TE
OR

ET
YC

ZN
E

– determinizm technologiczny;
– trzy dominujące paradygmaty: 

liberalizmu, społeczeństwa 
postindustrialnego, społe-
czeństwa zdominowanego 
przez technologię

– podejście akcentujące 
przede wszystkim 
ekonomiczny kontekst 
skutków produkcji oraz 
dystrybucji informacji 
i wiedzy

– akcentowanie zmian w organizacji 
społecznej wywołanych rozwojem 
ICT;

– formułowanie postulatów 
politycznych i regulacyjnych, 
mających być odpowiedzią 
na wyzwania społeczeństwa 
informacyjnego (czasem przybie-
rające ideologiczny wydźwięk)

TE
OR

ET
YC

Y Np.:
Y. Masuda, T. Tomita,
K. Koyama, T. Umesao

Np.:
F. Machlup, M. Porat,
M. Rubin, D. Bell,
F. Webster, A. Duff

Np.:
S. Nora, A. Minc

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Doktorowicz, Europejski model społeczeństwa informa-
cyjnego, Katowice 2005, s. 58–61.

Widać zatem, że  podejścia do  społeczeństwa informacyjnego są różne 
w różnych regionach świata, na co niewątpliwy wpływ ma czynnik kultu-
rowy. Dorota Grodzka zauważa ponadto, że  strategie dotyczące rozwoju 
SI Unia Europejska zaczęła wdrażać dopiero w  latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku, a ich celem było głównie zapewnienie jak najszerszego dostępu 
do technologii komunikacyjno-informacyjnych164, a więc przede wszystkim 
komputeryzacja i informatyzacja państw.

164 D. Grodzka, Społeczeństwo informacyjne – idea, programy, badania, „Studia Biura Ana-
liz Sejmowych” 2009, nr 3, s. 14.
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Postrzeganie społeczeństwa informacyjnego jest bardzo wielowymiarowe 
i może uwydatniać różne aspekty, w zależności od przyjętej  perspektywy. 
Może na  przykład odnosić się do  przemian cywilizacyjnych, ale  także 
do strategicznego rozwoju regionów. Magdalena Szpunar przytacza za Le-
sławem Haberem cztery sposoby postrzegania SI165:

• ideologiczne – odnoszą się do długofalowej polityki państwa, któ-
ra zorientowana jest w stronę wiodącej ku SI transformacji ekono-
miczno-społecznej;

• ewolucyjne – nawiązują do wzmiankowanej już tutaj myśli A. Tof-
flera, traktującego rozwój gospodarczy jako falowo postępujący 
(od rolnictwa poprzez przemysł aż do wiedzy);

• technologiczne – odnoszą się do rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w kontekście gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju techno-
logii informacyjnej;

• poznawcze – w kontekście teorii dużego, średniego i małego zasię-
gu opisujących SI i ich uwarunkowań paradygmatycznych.

Z kolei węgierski badacz László Z. Karvalics proponuje podział oparty 
na odmiennych narracjach towarzyszących definiowaniu. Jego zdaniem ana-
lizy tworzone są na trzech poziomach166:

• na poziomie makro (wielka teoria) – podejście skupiające się na  rozwoju 
z  perspektywy historii społecznej, teoria całościowa odnosząca się 
do globalnych przemian cywilizacyjnych, reprezentowana przez ta-
kich autorów, jak Tadao Umesao, Marshall McLuhan czy Alvin Toffler;

• na poziomie mezo (mała narracja) – podejście opisujące zmiany 
w ramach subsystemów społecznych SI, opisujące na przykład sie-
ciową gospodarkę, cybernaukę, pokolenia cyfrowe, podziały cy-
frowe; reprezentowane przez Manuela Castellsa;

165 Za: M. Szpunar, Społeczeństwo informacyjne – problemy pomiaru i problemy definicyj-
ne, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Kielce 2006, 
s. 153–164.

166 L. Karvalics, Information Society – What Is It Exactly? (The Meaning, History and Con-
ceptual Framework of an Expression), Budapest 2007, [online] http://www.ittk.hu/netis/doc/
ISCB_eng/02_ZKL_final.pdf [dostęp: 20.02.2016].
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• na  poziomie mikro (mininarracja) – podejście praktyczno- 
-refleksyjne, odnoszące się do wybranych aspektów badawczych 
na poziomie mikro; badanie drobnych wycinków społecznej rze-
czywistości w odniesieniu do całości koncepcji SI.

Autor ten przedstawia również interesujące syntetyczne ujęcie podsta-
wowych kategorii społeczeństwa informacyjnego, sposobów ich pomiaru, 
a także pojęć, nazw i metafor do nich się odnoszących167. Spojrzenie Karva-
licsa jest bardzo szerokie i uwzględnia wiele czynników, eksponuje jednak 
głównie ekonomiczne konsekwencje związane z SI.

Z punktu widzenia niniejszej książki szczególnie ważne są społeczne 
konteksty nowego typu społeczeństwa. Refleksja naukowa w zakresie SI, 
jak już zostało wspomniane, nie ogranicza się do samej technologii czy go-
spodarki. Konsekwencje istnienia i zagadnienia związane z pojawieniem 
się nowej formy społeczeństwa są rozpatrywane i analizowane w odniesie-
niu do przemian o charakterze społeczno-politycznym. Wiele opracowań 
dotyczących społeczeństwa informacyjnego można znaleźć na  gruncie 
między innymi nauk o mediach, socjologii, psychologii czy też filozofii.

Na  polu wymienionych dyscyplin mówienie o  SI ma zwykle ścisły 
związek z komunikowaniem masowym. Dzięki szeroko rozwiniętej sieci 
środków umożliwiających przesyłanie i przetwarzanie informacji w skali 
globalnej stała się ona bardzo ważnym elementem życia każdej jednost-
ki. Społeczeństwo informacyjne postrzegane jest zatem jako takie, w któ-
rym informacja wykorzystywana jest w praktykach życia codziennego, nie 
tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale  również społecznej, kulturalnej 
i  politycznej168. Jak  zauważa Marian Niezgoda, z  punktu widzenia nauk 
społecznych istotne będzie więc to, w jaki sposób przemiany technologicz-
ne wpływają na kształt współczesnych społeczeństw, losy poszczególnych 
jednostek i  ich życiowe szanse, czy to w jaki sposób technologia zmienia 
tkankę życia społecznego169.

167 Tamże, s. 19.
168 Zob. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych 

do informacyjnych, Katowice 2002, s. 170.
169 M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: idea czy rze-

czywistość?, [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, t. I, red. L.H. Haber, 
Kraków 2004, s. 122.
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Analizą tych aspektów zajmuje się wielu badaczy. Warto tutaj wspomnieć 
niektórych z nich. Wpływ technologii na zmiany w relacjach interpersonal-
nych w  sferze komunikacyjnej, psychologicznej i  kulturowej opisują mię-
dzy innymi amerykańscy naukowcy, tacy jak Sherry Turkle170 czy Howard 
Rheingold171. Holender Jan van Dijk analizuje wiele aspektów związanych 
z rozwojem SI w kontekście korzystania z nowych mediów172. Autor ten sku-
pia się na  społecznych konsekwencjach związanych z  upowszechnieniem 
dostępu do nowych mediów, w tym na przykład na problemie nierówności 
i podziałów cyfrowych. O wpływie nowych mediów na przemiany w kul-
turze i sztuce pisze Lev Manovich173, z kolei politycznymi kontekstami no-
wych mediów zajmują się Evgeny Morozov174 czy Pippa Norris175 (w Polsce 
m.in. Mirosław Lakomy176).

Społeczeństwo informacyjne – podejście krytyczne

Badacze używają terminu „społeczeństwo informacyjne” najczęściej w ce-
lach opisowych, gdy chcą nakreślić charakterystykę pewnego stanu czy też 
etapu rozwoju cywilizacyjnego177. Nie brak jednak głosów krytycznych, od-
noszących się zarówno do niedokładności samego terminu, jak i do charak-
teru teorii. Na niedostatki teoretyczne tego pojęcia zwraca uwagę F. Webster. 
Autor, analizując poszczególne definicje SI, dochodzi do wniosku, że każda 
z nich ma wady, a ogólna koncepcja oparta na danych ilościowych jest mało 
zadowalająca i bardzo nieprecyzyjna. Jego zdaniem teoria ta nie tłumaczy 
dostatecznie zachodzących w świecie przemian, a samo pojęcie jest określe-
niem nieostrym, a nawet nielogicznym178.

170 Zob. S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej 
od siebie nawzajem, Kraków 2013.

171 Zob. H. Rheingold, Virtual Reality: The Revolutionary Technology of Computer-Generat-
ed Artificial Worlds – and How It Promises to Transform Society, New York 1991.

172 Zob. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
173 Zob. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
174 Zob. E. Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, New York 2011.
175 Zob. P. Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet 

Worldwide, Cambridge 2001.
176 Zob. M. Lakomy, Demokracja 2.0, Kraków 2013.
177 Warto tutaj zaznaczyć, że  jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu SI traktowane 

było jako model in statu nascendi, obecnie częściej przyjmuje się, że jest już stanem faktycznym.
178 M. Webster, The Information Society Revisited, [w:] Handbook of New Media: Student 

Edition, red. L.A. Lievrouw, S. Livingstone, London 2006.
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Tomasz Goban-Klas zwraca z kolei uwagę na to, że: „społeczeństwo infor-
macyjne istniało niejako od zawsze. Informacja istniała bowiem »od zawsze«, 
jest przecież podstawą każdego społeczeństwa, także społeczności pierwot-
nych. Tymczasem media – rozumiane jako środki techniczne –  pojawiają się 
na scenie historii stosunkowo późno”179. Według niego bardziej adekwatnym 
określeniem byłoby zatem na przykład „globalne społeczeństwo medialne”.

Podobnego zdania jest Jan Kreft, który podkreśla, że  w  odniesieniu 
do  zmian w  zakresie komunikacji bardziej adekwatne byłoby używanie 
terminu „społeczeństwo medialne”. Autor argumentuje to  tym, iż  relacje 
między ludzkie w nowym typie społeczeństwa są zapośredniczone właśnie 
przez media, które mają również niebagatelny wpływ na kształt kultury i co-
dziennej rzeczywistości (pojawienie się i rosnące znaczenie tzw. rzeczywisto-
ści wirtualnej)180.

Do  samego terminu „społeczeństwo informacyjne” krytycznie odnosi 
się też cytowany już M. Golka. Jego zdaniem można by go z powodzeniem 
zastąpić lepiej oddającymi istotę rzeczy terminami, takimi jak  na  przy-
kład: „społeczeństwo technologiczne”, „społeczeństwo wysokiej techniki” 
czy „społeczeństwo technotroniczne”181.

Wielu tym spostrzeżeniom krytycznym trudno odmówić słuszności. 
Bez względu jednak na podejście do zasadności merytorycznej czy trafno-
ści terminologicznej określenie „społeczeństwo informacyjne” mocno upo-
wszechniło się zarówno w dyskursie naukowym, jak i popularnym. Proble-
my z definiowaniem nowej rzeczywistości społecznej dobrze podsumował 
J. van Dijk, pisząc, że w zasadzie wszystkie obecne w literaturze klasyfikacje 
są prawomocne. Jak stwierdził autor: „Wszystkie one są tworami abstrak-
cyjnymi, a konkretne społeczeństwa zawsze są sumą abstrakcyjnych relacji 
wyjaśnianych za pomocą równie abstrakcyjnych koncepcji”182.

Ciekawe spostrzeżenia, krytykujące jednak już nie tyle sam termin, 
ile  całą teorię SI, przedstawili Marek Graszewicz i  Dominik Lewiński. 
Ich zdaniem społeczeństwo informacyjne w ogóle nie istnieje:

179 T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, Kraków 2005, s. 41.
180 J. Kreft, Społeczeństwo informacyjne – podejście krytyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 88, t. 2, s. 754–762.
181 M. Golka, dz. cyt., s. 255.
182 J. van Dijk, dz. cyt., s. 37.
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[…] konstrukcja „społeczeństwa informacyjnego” jest zupełnie pusta, informacja 
bowiem jest jedynie sposobem wprowadzania dyferencji i nie jest rzeczą, która 
„przechodzi z rąk do rąk”. Już lepiej pewnie byłoby mówić o społeczeństwie wie-
dzy – ale to też już było i nie wniosło wiele. Po trzecie i najważniejsze, „wspieranie” 
przez technologie komunikacyjne i same te technologie nie mogą przecież powodo-
wać zmian społecznych na poziomie organizacji społeczeństwa w społeczeństwo. 
Internet, telefonia komórkowa, łączność satelitarna i inne wynalazki nie są w ogóle 
mediami komunikacji, ale mediami rozpowszechniania, mogą co najwyżej inten-
syfikować komunikację przez czasową i przestrzenną ekstensję, ale społeczeństwo 
organizują media komunikacji (prawda, miłość, pieniądz, wiara, władza) i sym-
boliczne kody, czyli – sumując – semantyki. […] W naszym przekonaniu wszyst-
kie przeobrażenia społeczne, które rzeczywiście przecież możemy obserwować, 
to autoewolucje w subsystemach społeczeństwa funkcyjnego, a nowym mediom, 
technologiom komunikacyjnym nic do tego, prócz czynienia ich szybszymi. Bo nie 
ma osobnego medium komunikacji dla mediów rozpowszechniania, a tylko kody: 
informacja/nieinformacja, opublikowane/nieopublikowane. Platformy komunika-
cji nie tworzą semantyk183.

Autorzy krytykują przy tym nie tylko koncepcję SI, ale także jej wariant 
odnoszący się do społeczeństwa sieciowego, o którym więcej napiszę w dal-
szej części rozdziału. Ich zdaniem teoria Castellsa w zupełności pokrywa 
się ze sformułowanymi wcześniej tezami dotyczącymi globalizacji i informa-
cjonizmu i sama w sobie nie wnosi nic nowego. Nawet przesunięcie punktu 
ciężkości teorii sieci w stronę Internetu nie jest zadowalające, gdyż nie wzbo-
gaca teorii społecznej o nic, co miałoby nowatorskie i istotne znaczenie184.

Warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek pojęcie społeczeństwa informacyjnego 
zwykle ma charakter deskryptywny, to jednak może mieć ono też silnie politycz-
ny akcent i ideologiczny wydźwięk. Może być używane jako pewien postulat, na-
cechowany ideologią rozwoju i postępu. Jak zauważa Zdzisław Dobrowolski:

Koncepcja społeczeństwa informacyjnego, jeżeli nie jest ideologią w  tradycyj-
nym tego słowa rozumieniu, ma podobne do  niej ambicje. Jej popularyzacja 

183 M. Graszewicz, D. Lewiński, Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?, 
„Nowe Media” 2010, nr 1, s. 13–21.

184 Tamże, s. 18–19.
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została oparta jednak nie na masowym ruchu społecznym, ale na propagandzie 
w mediach. Była ona skuteczna, ponieważ społeczeństwo informacyjne przed-
stawiano jako kolejną fazę rozwoju społeczeństwa dobrobytu, z której korzyści 
mieli odnieść wszyscy. Była koncepcją szybkiego wzrostu opartego na rozwoju 
nauki i technologii informacyjnej. Bell głosił triumf nauki, komputeryzacji i ra-
cjonalnego zarządzania, zapowiadając, że będą miały decydujący wpływ na po-
wstanie nowego postindustrialnego świata – odwoływał się więc do wartości nie 
budzących większych kontrowersji. Jego program można nazwać filozofią spo-
łeczną dla każdego, filozofią z gruntu optymistyczną i utylitarną185.

Autor ten krytycznie odnosi się do społeczeństwa informacyjnego jako 
pewnego rodzaju konceptu ideologicznego. Rzeczywiście na gruncie na przy-
kład nauk ekonomicznych (choć nie tylko) możemy zauważyć postulatywne 
podejście do tego terminu. Ma ono być kolejnym etapem na drodze do no-
woczesności: nowoczesnego państwa czy społeczeństwa. W tym kontekście 
o społeczeństwie informacyjnym mówi się, rozpatrując je między innymi 
z perspektywy konkurencyjności państw na arenie międzynarodowej. Budo-
wanie struktur SI ma zapewnić powszechny dobrobyt i gwarantować zwięk-
szenie konkurencyjności w zmieniającym się świecie. Krytycy takiego podej-
ścia zwracają jednak uwagę na wiele negatywnych aspektów nierozerwalnie 
związanych z rozwojem struktur SI, takich jak: podziały cyfrowe, rosnąca 
luka informacyjna i zwiększające się dysproporcje w dostępie do wiedzy186, 
czy też dehumanizacja i wiele negatywnych bądź budzących niepokój kon-
sekwencji dla sfery relacji interpersonalnych187.

2.2. Informacja i jej znaczenie w sieciowym społeczeństwie informacyjnym

Mimo że wśród badaczy społeczeństwa informacyjnego brak zgodności w nie-
których kwestiach, to  jedna rzecz jest niewątpliwie wspólna dla wszystkich 

185 Z. Dobrowolski, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, [w:] Od infor-
macji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B. Sosińska-Kalata, M. Prza-
stek-Samokowa, A. Skrzypczak, Warszawa 2005, s. 95.

186 Zob. J. van Dijk, dz. cyt., s. 243–262.
187 Zob. S. Turkle, dz. cyt.
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definicji: jest nią informacja i media, czyli kanały, za których pośrednictwem 
jest ona przekazywana. Jak pisze M. Golka:

W większości ujęć społeczeństwo informacyjne jest rozumiane jako takie, które-
go najważniejszą cechą jest produkcja, gromadzenie i obieg informacji – co jest 
uznawane za niezbędny warunek jego funkcjonowania. Dla jego członków kom-
puter, Internet i wszelkie techniki cyfrowe stają się jednym z najważniejszych 
aspektów życia i  pracy. W  istocie, środek ciężkości współczesnej cywilizacji 
przesunął się w  dużym stopniu od  rzeczy do  znaków (a  w  tym i  „znaczących 
rzeczy”). Nie chodzi przy tym wyłącznie o informacje jako dane dotyczące pro-
dukcji i usług, choć one też są oczywiście istotne. Chodzi o to, że informacje są 
traktowane jako produkt, jako towar na sprzedaż (czasem wręcz jako surowiec), 
który staje się główną siłą napędową współczesnej cywilizacji. Istotne jest przy 
tym to, że owe „informacje” są relatywnie niedrogie, a co za tym idzie – mogą 
być dość powszechne188.

Co do roli i znaczenia informacji nie ma zatem wątpliwości i choć trui-
zmem jest powiedzenie, że w społeczeństwie informacyjnym to ona jest pod-
stawowym produktem i najważniejszym zasobem, to precyzyjne jej zdefinio-
wanie nastręcza już sporych trudności.

Jeszcze innym problemem jest to, że w kontekście SI obok informacji po-
jawia się wiele innych kategorii, co do których można mieć wątpliwości defi-
nicyjne. Zamiennie używa się na przykład takich terminów jak „informacje” 
i „dane” czy też „wiedza” i „mądrość”. Wydaje się zatem, że zanim omówione 
zostaną poszczególne modele rozwoju SI, należałoby najpierw nieco przybli-
żyć i sprecyzować te pojęcia.

Informacje, dane, wiedza oraz mądrość

Pojęcie „informacja” używane jest w różnych dyscyplinach nauki, między 
innymi w  informatyce, naukach o  mediach lub ekonomii, toteż istnieje 
wiele rozbieżności między badaczami zajmującymi się tym zagadnieniem. 
O  ile  na  gruncie cybernetyki i  nauk ścisłych informacja jest zwykle defi-
niowana za  pomocą matematycznych wzorów, o  tyle już w  publikacjach 

188 Cyt. za: M. Golka, dz. cyt., s. 254.
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z zakresu nauk społecznych jej definicja bywa w ogóle niepoddawana ana-
lizie, a  raczej traktowana jako coś oczywistego. Jak  pisze Marian Mazur: 
„(…) autorzy używają wyrazu »informacja« bez żadnych wyjaśnień w takich 
wyrażeniach jak np.: »przenoszenie informacji«, »przekazywanie informacji 
za pomocą języka«, »informacja zawarta w zbiorze symboli« itp., jak gdyby 
zakładając, że chodzi o pojęcie nie budzące wątpliwości”189. Warto jednak 
pamiętać, że nieco inaczej o informacji będzie myślał informatyk, dla któ-
rego będzie ona wyrażona w  formie bitów, inaczej natomiast na przykład 
dziennikarz, któremu skojarzy się najpewniej z wiadomością odnośnie do ja-
kichś faktów. Informacja jest tworem bardzo specyficznym. Jak podsumo-
wuje Norbert Wiener: „informacja to informacja, nie materia, nie energia”190. 
Z tego też względu trudno uchwycić jej istotę, mimo iż wydaje się, że samo 
słowo wywołuje zrozumiałe skojarzenia.

Problematyką informacji szczegółowo zajmuje się teoria informacji, 
za  której twórcę uważa się matematyka Claude’a  E. Shannona. Autor ten 
stworzył podwaliny pod ilościową teorię informacji. Już w latach czterdzie-
stych XX wieku opracował tzw. wzór Shannona, który odnosił się do pomia-
rów ilości informacji191. W późniejszym czasie badacze próbowali stworzyć 
także teorię, która pozwalałaby na jakościowe spojrzenie na informację i oce-
nę jej wartości192.

Carl Shapiro i Hal R. Varian zauważają, że w zasadzie wszystko to, czemu 
można nadać elektroniczną postać, a zatem to, co daje się zapisać i przetwa-
rzać w postaci bitów, można nazwać informacją. Autorzy wprowadzają także 
pojęcie „dóbr informacyjnych”. Ich zdaniem na przykład bazy danych, kursy 
giełdowe, strony internetowe to dobra informacyjne, z których na co dzień 
korzystamy. Zwracają przy tym uwagę na dość wysoki koszt wytworzenia 
informacji w stosunku do niskiego kosztu jej dystrybucji193.

189 M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970, s. 18.
190 N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, 

Cambridge 1985, s. 132.
191 Zob. C.E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, „The Bell System Tech-

nical Journal” 1948, t. 27, s. 379–423, 623–656 [online] https://www.cs.ucf.edu/~dcm/Teach-
ing/COP5611-Spring2012/Shannon48-MathTheoryComm.pdf [dostęp: 22.01.2016].

192 Zob. M. Mazur, dz. cyt.
193 C. Shapiro, H.R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sie-

ciowej, Gliwice 2007, s. 15.
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Termin „informacja” czasem bywa stosowany zamiennie z  określe-
niami takimi jak „dane”, choć wielu badaczy sygnalizuje niepoprawność 
takiego podejścia. Jak pisze Marcin Krawczyk: „W literaturze często pro-
cesy zarządzania informacją i zarządzania wiedzą omawiane są wspól-
nie, a  granica między wspomnianymi procesami ulega naturalnemu 
zatarciu. Niemniej jednak procesy te należy rozdzielić ze względu na róż-
nice w obszarach oddziaływania”194. W literaturze przedmiotu wyraźnie 
rozgranicza się zatem takie pojęcia jak „dane”, „informacja” i „wiedza”, 
wprowadzając dodatkowo cztery następujące po sobie kolejno poziomy 
analizy: poziom danych, poziom informacji, poziom wiedzy i  poziom 
mądrości (zob. rysunek 8).

Jak  widać na  rysunku, najbardziej „surową”, a  jednocześnie najwięk-
szą ilościowo formą są dane, które następnie przybierają postać informacji 
(w niektórych opracowaniach poziom danych poprzedzony jest dodatkowo 
poziomem surowych faktów, ale to nieco inny sposób analizy195). Informa-
cje to odpowiednio przeanalizowane i przetworzone, a więc uporządkowane 
dane196. Jak piszą Mariusz Grabowski i Agnieszka Zając:

Informacja to dane zawarte w komunikacie, zinterpretowane przez odbiorcę, 
mające dla niego znaczenie i wnoszące do jego świadomości element nowości, 
czyli zmniejszające jego niewiedzę. By dane stały się informacją, niezbędny 
jest ich odbiorca, który decyduje, po pierwsze czy chce dane zinterpretować, po 
drugie czy są one dla niego zrozumiałe i w jakim stopniu. Wtedy dane stają się 
dla odbiorcy wiadomością. Następnie odbiorca określa, czy wiadomość jest po-
wtórzeniem czegoś, co już wie, czy też stanowi dla niego element nowości; jeśli 
tak, to wiadomość staje się informacją. Ponieważ informacja zależy od zdolno-
ści interpretacyjnych odbiorcy, ma ona charakter subiektywny197.

194 M. Krawczyk, Problematyka zarządzania informacją i  wiedzą w  instytucjach sektora 
publicznego na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, „Metody Informatyki Stosowa-
nej” 2010, nr 3 (23), s. 183–186.

195 Zob. M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798, s. 99–116.

196 M. Krawczyk, dz. cyt., s. 183.
197 M. Grabowski, A. Zając, dz. cyt., s. 114.



Informacja i jej znaczenie w sieciowym społeczeństwie informacyjnym

79

Rysunek 8. Piramida: dane, informacje, wiedza i mądrość

Źródło: M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798, s. 99–116; zob. też: G. Wronowska, Gospodarka 
oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: 
szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Warszawa 2004.

Zgodnie z tą definicją informacje stanowią już pewnego rodzaju wiado-
mość. Podobne podejście znajdziemy również na gruncie dziennikarstwa. 
Zdaniem Ireny Tetelowskiej informacja „opisuje, zdaje sprawę z faktu lub sta-
nu rzeczy, odnosi się do niego”198. Jest więc przede wszystkim komunikatem 
umożliwiającym rozeznanie się w kwestii faktów.

Informacje stają się w dalszej kolejności źródłem wiedzy. Wiedzę można 
zatem najogólniej określić jako zestaw odpowiednio wyselekcjonowanych 
i uporządkowanych informacji. Wydaje się jednak dość oczywiste i  intui-
cyjne, że wiedza jest czymś więcej niż tylko zbiorem czy zestawem danych 
lub informacji. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy informacje są w jakiś 
sposób zinterpretowane i osadzone w określonym kontekście199. Bogdan Ste-
fanowicz traktuje wiedzę jako „»coś«, co pozwala człowiekowi i innym ży-
wym istotom organizować swoje życie”200. Ten sam autor podkreśla, że wie-
dza jest rezultatem pewnych procesów zachodzących na poziomie intelektu 
i psychiki ludzkiej201.

198 I. Tetelowska, Informacja – odrębny gatunek dziennikarski, [w:] Szkice prasoznawcze, 
red. P. Dubiel, W. Pisarek, Kraków 1972, s. 46.

199 Zob. T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What 
They Know, [online] http://www.kushima.org/is/wp-content/uploads/2013/09/Davenport_
know.pdf [dostęp: 20.02.2016].

200 B. Stefanowicz, Informacja, wiedza, mądrość, Warszawa 2013, s. 57.
201 Tamże, s. 59.
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Mądrość to  następne, trudne do  precyzyjnego zdefiniowania pojęcie. 
O mądrości zwykle mówi się w kontekście praktycznego wykorzystywania 
posiadanej wiedzy. Czasem zwraca się uwagę, że mądrość to połączenie wie-
dzy i inteligencji202. Golka traktuje mądrość jako coś, co wypływa z namysłu 
i wpływa na rozumienie oraz interpretację świata203. W tabeli 3 przedsta-
wione zostało zestawienie pochodzących z różnych źródeł definicji danych, 
informacji, wiedzy i mądrości.

Tabela 3. Różne definicje danych, informacji, wiedzy i mądrości204205206207208209210211212

DA
NE

• Sformalizowana reprezentacja surowych faktów lub koncepcji204. (J.O. Hicks)

• Określone, choć często przypadkowe, ubrane w jakąś zobiektywizowaną for-

mę sygnały wynikające z obserwacji, z poznania zmysłowego205. (M. Golka)

• Fakty lub wyniki w postaci, która może być komunikowana206. (F.J. Galland)

IN
FO

RM
AC

JE

• To, co wytworzone z surowych danych. Dane uporządkowane i poddane 

kategoryzacji i klasyfikacji207. (M. Krawczyk)

• Komunikacja międzyludzka jest procesem wymiany informacji. Infor-

macja jest zawartością komunikacji (komunikowania)208. (T. Goban-

-Klas, P. Sienkiewicz)

• Odbicie (odwzorowanie) różnorodności cechującej otaczającą rzeczywi-

stość (obiekt, zdarzenie, proces, zjawisko)209. (A.D. Ursuł)

W
IED

ZA

• To, co powstaje z informacji, które są dla odbiorcy istotne i zostały zwe-

ryfikowane w praktyce210. (M. Grabowski, A. Zając)

• Wiedza jest pojęciem oznaczającym „coś”, co pozwala człowiekowi 

i innym żywym istotom organizować swoje życie211. (B. Stefanowicz)

• Zasób informacji z jakiejś dziedziny212. (Słownik języka polskiego PWN)

202 Słownik języka polskiego PWN, [online] http://sjp.pl/wiedza [dostęp: 20.02.2016].
203 M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008, s. 162.
204 J.O. Hicks, Management Information Systems: a user perspective, Minneapolis 1993, s. 668.
205 M. Golka, Bariery..., s. 162.
206 Za: M. Grabowski, A. Zając, dz. cyt., s. 106.
207 M. Krawczyk, dz. cyt., s. 183.
208 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo..., s. 13
209 Za: B. Stefanowicz, dz. cyt., s. 8.
210 M. Grabowski, A. Zając, dz. cyt., s. 114.
211 B. Stefanowicz, dz. cyt., s. 57.
212 Słownik języka polskiego PWN, [online], www.sjp.pwn.pl, hasło: wiedza [dostęp: 20.02.2016].
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M
ĄD

RO
ŚĆ

• „Wypływająca z namysłu, a wpływająca na rozumienie świata, jego 

interpretację, a przede wszystkim na zachowania sensowne przyczynia-

jące się do poczucia satysfakcji oraz dobrostanu psychicznego własnego 

i innych”213. (M. Golka)

• Szeroka i głęboka wiedza połączona z inteligencją214. (Słownik języka 

polskiego PWN)

• Wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej wyko-

rzystania215. (Słownik języka polskiego PWN)

Źródło: opracowanie na podstawie literatury zawartej w przypisach.213214215

Jak widać, definicje są różnorodne, wszystkie jednak zasadniczo mniej 
lub bardziej ze sobą korespondują. Z  punktu widzenia niniejszej książki 
informacja rozumiana jest jako element procesu komunikowania, będący 
podstawowym dobrem w społeczeństwie informacyjnym. Traktowana jest 
ona zatem tutaj przede wszystkim jako źródło wiedzy, a więc warunek nie-
zbędny do funkcjonowania w ramach SI, w którym właśnie wiedza stanowi 
o  przewadze, a  także zabezpiecza przed wykluczeniem czy  zepchnięciem 
na margines. Informacja przepływa stale w przestrzeni sieciowej (o której 
to przestrzeni szerzej w dalszej części rozdziału) i jest dystrybuowana za po-
średnictwem różnorakich kanałów medialnych. Jest ona bardzo ważnym 
dobrem, dostępnym zasadniczo w powszechnym obiegu (właśnie dzięki me-
diom i powszechności ich użycia). Sam dostęp do informacji o niczym jeszcze 
nie przesądza, a wręcz przeciwnie – ogromna liczba informacji w przestrzeni 
przepływów zwiększa trudność w pozyskaniu wiedzy. Fakt, że mamy do-
stęp do odpowiednich mediów (np. Internetu), które są kanałami przepły-
wu informacji, nie zapewnia automatycznie dostępu do wiedzy. Bywa bo-
wiem, że media stają się czynnikiem powiększania dysproporcji w dostępie 
do wiedzy. Zwraca na to uwagę między innymi T. Goban-Klas, który pisze:

213 M. Golka, Bariery..., s. 162.
214 Hasło: mądrość, [w:] Internetowy słownik języka polskiego, [online], www.sjp.pl [do-

stęp: 20.02.2016].
215 Hasło: mądrość, [w:] Słownik języka polskiego PWN, [online], www.sjp.pwn.pl [dostęp: 

20.02.2016].
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Samo rozpowszechnienie mediów masowych traktuje się na ogół jako podstawę 
zwiększania równości w zakresie poinformowania najszerszych kręgów społecz-
nych. Skoro media docierają do ludzi z wykształceniem wyższym i podstawowym, 
mieszkańców miast i wsi, wszyscy stają się ludźmi poinformowanymi w sprawach 
kraju i świata. (…) dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku badacze komu-
nikowania zaczęli dostrzegać, że intensywny wpływ informacji do całego systemu 
społecznego nie musi prowadzić do ujednolicenia poziomu poinformowania jego 
członków, lecz może nawet zwiększyć rozpiętość216.

Jak się zatem okazuje, ani umasowienie mediów, ani pojawienie się nowych 
mediów, w tym zwłaszcza Internetu, nie zlikwidowało nierówności w dostępie 
do wiedzy. Przyczyna tkwi w dysproporcjach związanych na przykład z umie-
jętnościami odbiorczymi poszczególnych jednostek217, a także w sposobach 
radzenia sobie z informacją, czyli w metodach indywidualnego zarządzania tą 
informacją, w tym zarówno w zakresie jej pozyskiwania, jak i wykorzystywa-
nia. Wbrew początkowym, mocno optymistycznym wizjom intensywny roz-
wój mediów nie zlikwidował nierówności, a nawet przyczynił się do powięk-
szenia dysproporcji w dostępie do wiedzy. Zjawisko to określane jest jako efekt 
św. Mateusza218. Pisał o tym Robert Merton, używając tegoż terminu do opisu 
sytuacji, w której dysproporcja między biednymi a bogatymi staje się jeszcze 
większa219. Kwestią kluczową nie jest więc dostępność informacji w obiegu, 
lecz odpowiednie zarządzanie nią i procesami informacyjno-komunikacyjny-
mi, tak aby móc kontrolować ten strumień przepływu danych (i informacji) 
oraz otrzymywać odpowiednie informacje w odpowiednim momencie.

Indywidualne zarządzanie informacją (Personal Information Management)

Fakt, że informacja (zwłaszcza rozumiana jako kategoria ekonomiczna) jest 
ważna z punktu widzenia podmiotów zbiorowych, na przykład organizacji 

216 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, 
Kraków 2011, s. 198–199.

217 Tamże, s. 199.
218 W Ewangelii św. Mateusza jest zapis: „Albowiem wszelkiemu mającemu będzie dano, 

i obfitować będzie, a temu, który nie ma, i to, co się zda mieć, będzie wzięto od niego” (Mt 25, 29, 
Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka).

219 Zob. R. Merton, The Matthew Effect in Science, „Science” New Series 1968, t. 159, nr 3810,  
[online] https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/Merton_Science_1968.pdf [dostęp: 20.02.2016].
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czy  instytucji, wydaje się oczywistością. Proces podejmowania decyzji, aby 
mógł być efektywny, wymaga dostępu do  odpowiednich informacji w  od-
powiednim czasie220. Można jednak na tej podstawie sądzić, że o informacje 
powinni troszczyć się głównie ważni decydenci, tacy jak aktorzy polityczni, 
przedsiębiorcy, menedżerowie itp. Otóż nic bardziej mylnego. Jeśli przeana-
lizujemy różne definicje społeczeństwa informacyjnego i przyjmiemy, że nie 
jest to struktura in statu nascendi, lecz pewien stan faktyczny, to wówczas ła-
two dojść do wniosku, iż odpowiednie zarządzanie informacją jest potrzebne 
każdej jednostce praktycznie na każdym etapie życia społecznego. Bez wzglę-
du na to, czy mamy tego świadomość, czy też nie, każdego dnia zarządzamy 
informacją. To, w jaki sposób i na ile efektywnie to robimy, wpływa na różne 
aspekty naszego codziennego funkcjonowania, a ostatecznie także na jakość 
naszego  życia w ogóle.

Żyjąc w społeczeństwie informacyjnym, codziennie stajemy w obliczu 
konieczności pozyskiwania, porządkowania, przetwarzania i wykorzysty-
wania informacji. Skuteczność podejmowanych decyzji i słuszność wybo-
rów są w dużej mierze uzależnione od efektywności tych właśnie procesów. 
Rozwój i upowszechnienie dostępu do Internetu, stanowiącego dziś jeden 
z podstawowych elementów konstytuujących SI, przyczyniły się do „uwol-
nienia” i szerokiej dystrybucji, czy wręcz zalewu informacji. Choć na każ-
dym etapie rozwoju cywilizacyjnego informacja była istotna, to  jednak 
nigdy wcześniej w historii ludzkości nie była ona dostępna, przetwarzana 
i dystrybuowana w takim tempie i na taką skalę jak współcześnie. Jak za-
tem pisze M. Golka, jedną z cech charakterystycznych SI jest przesyt, za-
nik wolności od nadmiaru informacji i brak umiejętności odpowiedniej 
ich selekcji221. Samodoskonalenie w zakresie zarządzania informacją i stałe 
poszerzanie swoich kompetencji informacyjno-komunikacyjnych stały się 
dziś po prostu niezbędne.

Pojęcie indywidualnego zarządzania informacją (Personal Informa-
tion Management)222 odnosi się do  wszelkich działań ludzkich wykony-
wanych w  celu pozyskiwania, bieżącego organizowania, przechowywania 

220 Por. M. Krawczyk, dz. cyt.
221 M. Golka, Bariery…, dz. cyt., s. 87.
222 Czasem mówi się o zarządzaniu informacją osobistą bądź też indywidualną.
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i wykorzystywania informacji223. William Jones pisze, że informację należy 
traktować jako osobistą (indywidualną), jeżeli mieści się ona w następują-
cych kryteriach: należy do mnie (to  ja jestem jej twórcą), jest o mnie, jest 
do mnie skierowana, jest przeze mnie doświadczana, jest dla mnie istotna224.

Korzyści z  efektywnego zarządzania informacją osobistą jest wiele. 
Począwszy od tego, że pozwala nam to podejmować jakiekolwiek decyzje 
i  funkcjonować w  otaczającej rzeczywistości, a  skończywszy na  spraw-
nym i  skutecznym wykorzystywaniu wszelkich zasobów, którymi dys-
ponujemy, w tym zwłaszcza niezwykle cennego zasobu, jakim jest czas. 
Jest  to bardzo ważne w sferze publicznej, nie mniej w sferze prywatnej, 
a więc na poziomie indywidualnym.

Odpowiednie zarządzanie informacją pozwala nam często zaoszczędzić 
wiele czasu wymaganego na dotarcie do informacji szczególnie potrzebnych 
czy pożądanych, a także umożliwia uzyskanie dostępu do innych zasobów. 
Do zobrazowania tego można posłużyć się przykładem zasobu materialne-
go, jakim niewątpliwie są stypendia dla studentów za dobre wyniki w nauce. 
Jeszcze kilka, może kilkanaście lat temu student, chcąc otrzymać stypendium 
za wyniki w nauce, musiał po prostu pilnie się uczyć. Stypendium było formą 
nagrody przyznawanej na podstawie zobiektywizowanych kryteriów – zwykle 
była to średnia ocen. Dzisiaj, aby dostać nagrodę za wyniki w nauce, student 
zobowiązany jest złożyć wiele stosownych wniosków. Musi najpierw wejść 
w posiadanie informacji, gdzie, kiedy i  jakie formularze powinien złożyć, 
a także na podstawie jakich szczegółowych kryteriów będzie oceniany. Dodat-
kowo musi te informacje pozyskać ze sprawdzonego źródła i w odpowiednim 
czasie. Nawet bowiem jeśli jego wyniki są wyróżniające, to niezłożenie formu-
larzy w terminie skutkuje nieotrzymaniem gratyfikacji. Brak dostępu do in-
formacji jest więc równoznaczny z brakiem dostępu do innych zasobów. Wy-
daje się zatem, że dziś potrzeby informacyjne stanowią jedne z ważniejszych 
potrzeb ludzkich. Kwestią Personal Information Management szerzej zajmu-
je się informatologia, tutaj została ona jedynie zasygnalizowana ze względu 
na istotność problematyki związanej z zarządzaniem informacją w codzien-
nym życiu, w kontekście poruszanych w dalszej części książki problemów.

223 W. Jones, Keeping Found Things Found: The Study and Practice of Personal Information 
Management, New York 2008, s. 5.

224 Tamże.
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2.3. Wizje, modele i scenariusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka wariantów i modeli SI. Róż-
ni autorzy różnie je postrzegają, w zależności od  tego, który z elementów 
charakterystycznych zostanie uwypuklony. Często mówi się na  przykład 
o społeczeństwie wiedzy czy społeczeństwie sieci. I choć niektórzy pojęć tych 
używają zamiennie, to wielu zwraca uwagę, iż nie jest to do końca poprawne. 
W tabeli 4 zaprezentowane zostały różne koncepcje obrazujące wizje i scena-
riusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tabela 4. Różne modele rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Model perspektywiczny 
społeczeństwa  
informacyjnego

Charakterystyka Wybrani autorzy

Społeczeństwo wiedzy
Przekształcanie zasobów informacyjnych 
w globalne zasoby wiedzy, zarządzanie 
wiedzą, polityka innowacyjna

A. Wierzbicki
L. Zacher

Społeczeństwo ryzyka
Wzmożona podatność na zagrożenia 
naturalne i cywilizacyjne, zarządzanie 
ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, polityka 
bezpieczeństwa

Z. Bauman
U. Beck

Społeczeństwo sieci
Netyzm, uzależnienie społeczne od zaso-
bów i usług globalnej sieci informacyjnej, 
polityka informacyjna

M. Castells

Społeczeństwo cybernetyczne
Optymalizacja sterowania społecznego, 
rozwój homeostazy społecznej, 
e-demokracja, e-rządzenie, bezpieczeń-
stwo cyberprzestrzeni

A. Straszak
P. Sienkiewicz

Społeczeństwo zmediatyzowane
Społeczeństwo sterowane przez media 
masowe, homogenizacja, polityka infor-
macyjna

K. Krzysztofek
T. Goban-Klas

Społeczeństwo orwellowskie
Ucieczka od wolnosci, masowy monito-
ring, ograniczenia demokracji, polityka 
bezpieczeństwa

Z. Bauman
L. Zacher
P. Sienkiewicz
T. Goban-Klas

Źródło: P. Sienkiewicz, Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Europejska przestrzeń 
komunikacji elektronicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2013, nr 105, t. 2, s. 766.
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Jak  widać, wiele jest wariantów rozwoju SI. Zgodnie z  podejściem 
większości badaczy społeczeństwo wiedzy to  zaawansowany etap rozwo-
ju  społeczeństwa informacyjnego. W literaturze przedmiotu utożsamia się je 
ze społeczeństwem, w którym gospodarka opiera się nie na przepływach kapi-
tału, lecz wiedzy225. Często zauważa się, że kluczem do rozwoju społeczeństwa 
wiedzy jest odpowiednia edukacja226. Model społeczeństwa wiedzy podkreśla 
więc szczególnie aspekty związane z rozwojem nauki i powszechnym dostę-
pem do edukacji. Cechą takiego społeczeństwa będzie wysoki poziom skola-
ryzacji i duże znaczenie kapitału intelektualego oraz sektora badawczego227.

Społeczeństwo ryzyka to  koncepcja opracowana przez niemieckiego 
socjologa Ulricha Becka228. W  tym modelu na  plan pierwszy wysuwa się 
z kolei kwestia wielu różnorodnych zagrożeń, wobec których współczesny 
człowiek pozostaje bezradny, a które w  istotny sposób wpływają zarówno 
na sferę publiczną, jak  i prywatną. Ujęcie Becka akcentuje nieuchronność 
różnych form ryzyka, w tym zarówno ekonomicznego (np. kryzysy gospo-
darcze), politycznego (np. terroryzm), jak i związanego ze środowiskiem na-
turalnym oraz zdrowiem ludzkim (kataklizmy, choroby cywilizacyjne itp.). 
Beck mówi o światowym społeczeństwie ryzyka, którego powstanie wiąże się 
zarówno z procesami globalizacji, jak i z rozwojem elektronicznej gospodar-
ki. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy stale zalewani potokiem informacji 
o potencjalnych formach zagrożeń, którym powinniśmy stawić czoła, ale nie 
potrafimy, a nawet nie rozumiemy dostatecznie ich istoty229.

Koncepcja odnosząca się do  społeczeństwa cybernetycznego skupia 
się przede wszystkim na  aspekcie cyberprzestrzeni jako nowej przestrze-
ni funkcjonowania społecznego. Jej źródeł należy szukać w  poglądach 
i  pracach matematyków oraz informatyków, głównie Norberta Wienera, 
Claude’a E. Shannona czy Alana Turinga230. Jak pisze P. Sienkiewicz: „Mo-
gła się ona [cyberprzestrzeń] pojawić, jako realny, a  nie wirtualny byt, 

225 Zob. M. Zemło, Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?, „Prze-
gląd Socjologiczny” 2008, t. 57, nr 3, s. 59–77.

226 Zob. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011, s. 100–104.
227 Por. A. Zachorowicz-Mazurkiewicz, Społeczeństwo wiedzy. Instytucjonalna analiza czynni-

ków promujących nowy model społeczny, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębior-
stwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piecha, E. Skrzypek, Kraków 2007.

228 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
229 A. Elliott, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2014, s. 323–324.
230 P. Sienkiewicz, Cybernetyczne początki polskiej informatyki, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2009, nr 24, s. 265–278.
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dzięki powstaniu Internetu i jego nieograniczonemu przestrzenią i czasem 
rozprzestrzenianiu się”231. Cyberprzestrzeń staje się przenikającą świat realny 
przestrzenią, w której komunikacja zapośredniczona jest przez komputery 
i inne technologie informacyjno-komunikacyjne232.

W koncepcji opisującej społeczeństwo zmediatyzowane na plan pierwszy 
wysuwa się z kolei rola środków komunikowania masowego i ich wpływu 
na sferę społeczno-polityczną. Jak pisze Magdalena Szpunar:

Ogromny wpływ mediów na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw i świa-
ta polityki jest nie do podważenia. Trudno wskazać sferę życia, w jakiej media nie 
byłyby obecne, sprawując nad nami władzę symboliczną. Mimo iż ten sposób spra-
wowania władzy, nierzadko przez nas niezauważalny, staje się jednym z kluczo-
wych elementów współczesnego świata. Media bowiem kreują naszą rzeczywistość, 
wskazując nie tylko o czym, ale w jaki sposób mamy myśleć. Środki masowego 
przekazu znajdują się obecnie w centrum wszystkich procesów społecznych, kon-
struując nasz świat publiczny233.

Goban-Klas twierdzi także, że przez pojęcie mediów należy rozumieć za-
równo media masowe (prasa, radio, telewizja), jak i media telekomunikacyjne 
(np. Internet) czy multimedia (np. rzeczywistość wirtualna). Wszystkie one 
tworzą tzw. mediasferę234. W społeczeństwie medialnym dominują kontakty 
zapośredniczone przez media. Co ważne, rzeczywistość nazywana wirtualną 
jest immanentnym elementem rzeczywistości realnej235. Jak bowiem słusznie 
i niezwykle trafnie zauważa Goban-Klas, te dwie sfery przenikają się wza-
jemnie, a granica między nimi jest płynna. Kontakt z drugą osobą ma coraz 
częściej charakter pośredni, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, a współ-
czesny człowiek jest zanurzony w środowisku i kulturze medialnej236, dlatego 
też trudno oddzielać świat realny od wirtualnego.

231 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, „Auto-
matyka” 2009, t. 13, z. 2, s. 583–592.

232 Warto także pamiętać, że samo pojęcie cyberprzestrzeni ma swe źródła w literaturze. 
Określenia takiego użył William Gibson w powieści Neuromancer wydanej w 1984 roku.

233 M. Szpunar, Społeczeństwo zmediatyzowane, [w:] Media – między władzą a społeczeń-
stwem, red. M. Szpunar, Rzeszów 2007, s. 7–10.

234 T. Goban-Klas, Wartki nurt…, dz. cyt., s. 181.
235 Wielu badaczy nadal niesłusznie rozdziela te dwie sfery, traktując je jako dwie zupełnie 

odrębne rzeczywistości.
236 Tamże, s. 183.
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Mówiąc o społeczeństwie zmediatyzowanym czy medialnym, nie sposób 
również pominąć poglądów Marshalla McLuhana i jego matafory globalnej 
wioski, która zdobyła ogromną popularność. Idąc tropem McLuhana, me-
dia należy traktować jako przedłużenie ludzkich zmysłów, a rozwój techno-
logii i powszechne użytkowanie mediów prowadzi do przełamania barier 
czasowo-przestrzennych. Dzięki środkom masowego komunikowania ludzie 
na całym świecie mogą odbierać ten sam przekaz, doświadczać tych samych 
wrażeń, używać tych samych produktów itd. Kultura globalna ulega więc 
niejako homogenizacji237.

Kolejna koncepcja, dotycząca społeczeństwa orwellowskiego, zyskuje 
na popularności w ostatnim czasie238 wraz z coraz liczniejszymi kontrower-
sjami sugerującymi wzrastające zagrożenie powszechną inwigilacją. Można 
tu wymienić nie tylko przypadek Edwarda Snowdena, byłego pracownika 
amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), który ujawnił wiele 
faktów dotyczących inwigilacji obywateli Stanów Zjednoczonych, ale także 
pojawianie się i coraz częstsze wykorzystywanie urządzeń takich jak smart-
fony czy drony239. Źródeł koncepcji społeczeństwa orwellowskiego, jak sama 
nazwa wskazuje, należy szukać w powieści George’a Orwella Rok 1984240, 
współcześnie można jednak wymienić też inne powieści, w których świat 
przedstawiony bliski jest orwellowskim wizjom, na przykład Krąg Dave’a Eg-
gersa241 czy Mały Brat Cory’ego Doctorowa242.

W  społeczeństwie orwellowskim każdy jest nieustannie kontrolowany 
i nadzorowany przez przeróżne instytucje, ale i urządzenia – komputery oso-
biste, smartfony itp. Prywatność przestaje być wartością, a ludzie często sami 
z niej rezygnują w imię doraźnych korzyści243. Nasuwa się tutaj oczywiście 
często stosowane porównanie z Panoptikonem Jeremy’ego Benthama (jeste-
śmy obserwowani, lecz nie wiemy kiedy ani przez kogo)244, czy też rozwija-

237 M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto 1962; 
zob. też: tenże, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

238 Szczególnie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r.
239 Więcej na ten temat można znaleźć w: Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja. Roz-

mowy, Kraków 2013.
240 G. Orwell, Rok 1984, Warszawa 2013.
241 D. Eggers, Krąg, Katowice 2015.
242 C. Doctorow, Mały Brat, Kraków 2011.
243 Z. Bauman, D. Lyon, dz. cyt., s. 47.
244 J. Bentham, Panopticon; Or, the Inspection-House, 1787, [online] http://www.ics.uci.

edu/~djp3/classes/2012_01_INF241/papers/PANOPTICON.pdf [dostęp: 20.02.2016].
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nej przez Michela Foucaulta koncepcji władzy-wiedzy245. Zygmunt Bauman 
uważa natomiast, że współczesny świat bliższy jest raczej banopticonowi246, 
czyli pojęciu używanemu przez francuskiego socjologa  Didiera Bigo do opi-
sania rzeczywistości, w której technologia inwigilacji służy do o(d)gradza-
nia i wykluczania jednostek oraz grup uznawanych za  zbędne, szkodliwe 
czy z jakichś względów niepożądane247. Kwestie te poruszone będą jeszcze 
w dalszej części książki.

Społeczeństwo sieciowe jako jeden z przejawów społeczeństwa 
informacyjnego

Spośród wymienionych modeli szczególną popularność zdobyła koncepcja 
odnosząca się do społeczeństwa sieciowego. Kojarzona jest ona zwykle z hi-
szpańskim badaczem Manuelem Castellsem. Mówiąc o społeczeństwie sieci, 
mamy na myśli model zaprezentowany przez tego właśnie badacza. Jak jed-
nak słusznie zauważa Rafał Maciąg, pojęcia takie jak „sieć” czy „sieciowość” 
pojawiają się w wielu różnych kontekstach, są ponadto stosowane nie tylko 
na gruncie nauk społecznych. O sieciach mówi się w naukach przyrodniczych 
lub chociażby w informatyce. Maciąg zaznacza przy tym, że mimo dużej róż-
norodności zastosowań pojęcia sieci i sieciowości zasadniczo wszystkie po-
dejścia opierają się na wspólnej podstawie. Można zatem mówić o jednej nad-
rzędnej koncepcji odnoszącej się do cechy, jaką jest sieciowość248.

Jan van Dijk podkreśla jednak bardzo istotną kwestię dotyczącą sie-
ci i  refleksji na  temat sieciowości na gruncie nauk społecznych. Mówi on, 
iż  definiując społeczeństwo informacyjne, teoretycy skupiają się głównie 
na zmianach w obrębie treści działań i procesów. Z kolei w teorii dotyczą-
cej społeczeństwa sieci punkt ciężkości przesuwa się w stronę zmieniających 
się form organizacyjnych oraz (infra)struktury tegoż społeczeństwa249. Jest 
to ważne z punktu widzenia niniejszej pracy. Specyfika podejścia sieciowego 

245 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2009.
246 Zob. Z. Bauman, D. Lyon, dz. cyt., s. 90.
247 Zob. D. Bigo, Globalized (in) Security: the Field and the Ban-opticon, [w:] Terror, Inse-

curity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11, red. D. Bigo, A. Tsoukala, 
Oxon–New York 2008, s. 10–48.

248 R. Maciąg, Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei, „Zarządzanie 
Mediami” 2014, t. 2, nr 4, s. 157–167.

249 J. van Dijk, dz. cyt., s. 35–38.
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zdaje się kłaść nacisk na aspekty strukturalne, toteż sieci należy postrzegać 
i rozumieć jako pewną formę obrazowego przedstawienia rzeczywistości. Je-
śli zestawimy ją zatem ze społeczeństwem informacyjnym, dopełniamy ową 
sieciową formę treścią, jaką jest informacja.

Sieci, sieciowość i analiza sieciowa

Zanim opisana zostanie bardziej szczegółowo popularna koncepcja Castell-
sa, należałoby przedstawić krótki przegląd różnych podejść do sieci, siecio-
wości, a także analizy sieciowej. Idea sieciowości jest obecna w dyskursie na-
ukowym w dwóch głównych wymiarach. Jak pisze R. Maciąg:

Aby dobrze zrozumieć ideę sieciowości, a w szczególności trafnie usytuować zja-
wiska WWW w  kontekście sieci, trzeba podążać dwoma równoległymi torami 
namysłu, które znajdują odzwierciedlenie w  rzeczywistych badaniach. Pierwszy 
bierze początek w konstrukcji teoretycznej, jaką w tym wypadku jest koncepcja gra-
fu, i rozbudowuje ją przez rozwój formalizacji matematycznej stosowanej do opisu 
i analizy pojawiających się przykładów sieci w świecie zjawisk empirycznych, takich 
jak WWW. Drugi tor ma niejako odwrotny charakter: próbuje przyjrzeć się zjawisku 
sieciowości z perspektywy rzeczywistości ogólnych i szerokich zjawisk społecznych, 
znajdujących przede wszystkim dzięki internetowi niezwykle bogate i  wygodne 
do badania pole realizacji. Próbuje on dalej odnaleźć przesłanki różnego typu, spra-
wiające, że sieciowość okazuje się właściwym pojęciem dla różnorodnych procesów 
o charakterze społecznym, ekonomicznym czy politycznym, a następnie poszukuje 
uzasadnienia tego analitycznego kroku w ramach wnikliwej obserwacji aktualnej 
rzeczywistości. Pierwsza jest opowieścią o formowaniu się teoretycznej koncepcji 
sieci, od początku opartej na matematycznej formalizacji, stopniowo dojrzewającej 
i odpowiadającej na rodzące się pytania dotyczące jej charakterystycznych cech, 
na przykład topologicznych, a więc pozostająca w obrębie paradygmatu nauk ścis-
łych. Druga dotyczy konceptu, jakim jest społeczeństwo sieciowe, a więc formacja 
dyskursywna i właściwa dla nauk innego typu: społecznych i humanistycznych, jest 
bowiem ujmowana jako pewna interpretacja procesów cywilizacyjnych o rozmai-
tym charakterze, zmierzająca do nadania im całościowego wyrazu250.

250 R. Maciąg, Sieć…, s. 158–159.
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Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma nurtami ana-
lizy sieciowej: pierwszy, interdyscyplinarny (analiza sieciowa jako pewnego 
rodzaju zestaw narzędzi badawczych), sięgający po metody matematycz-
ne i  informatyczne, oraz drugi, swoisty dla nauk społecznych – jak pisze 
 Maciąg – dyskursywny.

Rzeczywistość, a raczej strukturę sieciową, bada się czasem za pośredni-
ctwem tzw. analizy sieciowej (social network analysis – SNA). Ukształtowała 
się ona na gruncie socjologii (jej źródeł należałoby się dopatrywać w socjo-
metrii) pod koniec XX wieku. Analiza sieci to perspektywa badawcza mająca 
charakter ilościowy, a jej celem jest badanie wzorów relacji i powiązań mię-
dzy obiektami społecznymi. Związana jest ona nierozerwalnie z pojęciami 
takimi jak: punkty, węzły, ogniwa, powiązania czy połączenia251. Jak piszą Jo-
nathan H. Turner i Alexandra Maryanski: „elementami sieci mogą być osoby, 
pozycje, zrzeszeni bądź zbiorowi aktorzy itd., generalnie każdy obiekt, który 
można połączyć z innym obiektem. Elementy te są ogólnie określane jako 
punkty lub węzły”252.

Sieć jest więc w tym ujęciu wzorem relacji między podmiotami, a analiza 
sieciowa stanowi teoretyczne i metodologiczne podejście zajmujące się bada-
niem natury obiektów będących w sieci, a także relacji zachodzących pomię-
dzy nimi253. Za pomocą różnego rodzaju narzędzi analizuje się na przykład 
liczbę i gęstość powiązań, ich siłę, przechodniość i ukierunkowanie254. Sieci 
można wizualizować. Korzysta się przy tym z dorobku matematyki i infor-
matyki, a zwłaszcza z tzw. programowania sieciowego. Poszczególni aktorzy 
to węzły (punkty), a interakcje między nimi w graficznym przedstawieniu 
mogą przybierać formę łuków. Obrazy sieci mają charakter grafu. Pozwala 
to na zidentyfikowanie roli i istotności poszczególnych węzłów oraz ocenę 
ich wpływu na innych aktorów sieci255. Dzięki SNA można dowiedzieć się, 
które z podmiotów są w centrum, a które na peryferiach sieci, które z nich 

251 J. Turner, A. Maryanski, Analiza sieciowa, [w:] J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, 
Warszawa 2004, s. 604–614.

252 Tamże, s. 605.
253 Tamże, s. 604.
254 Zob. D. Batorski, M. Zdziarski, Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organi-

zacji i zarządzania, „Problemy Zarządzania” 2009, nr 26, s. 157–184.
255 A. Kawa, Analiza sieciowa jako metoda badawcza w  naukach o  zarządzaniu, „Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 356, s. 40–49.
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odgrywają istotniejszą rolę, które natomiast dysponują większą władzą256. 
Analiza sieciowa zdobyła sporą popularność. Dzięki możliwościom graficz-
nego przedstawiania struktur sieciowych, a także możliwościom oceny sła-
bych i mocnych punktów sieci jest często wykorzystywana w biznesie.

Podsumowując rozważania na  temat sieci i  sieciowości, można powie-
dzieć, że  oprócz dwóch głównych nurtów analizy istnieje jeszcze drugo-
rzędny podział w ramach nurtu dyskursywnego. W naukach społecznych 
i humanistycznych podejście do sieci zdaje się bowiem również rozwidlać 
konceptualnie. Refleksja dotycząca sieciowości rozwijana jest równolegle 
w dwóch wymiarach (można zatem stwierdzić, że badacze społeczni zajmu-
jący się społeczeństwem sieciowym nie zawsze mają na myśli to  samo, są 
więc poniekąd różne rodzaje społeczeństw sieciowych). O  społeczeństwie 
sieciowym mówi się – po pierwsze – w odniesieniu do sieci relacji między 
podmiotami, po drugie – w odniesieniu do technologii, które konstytuują 
nową strukturę (czy jak wolałby van Dijk – infrastrukturę) społeczną257.

Sieci relacji międzyludzkich i ich znaczenie

W pierwszym przypadku sieci relacji nie muszą być zapośredniczone po-
przez media (np.  technologie komunikacyjno-informacyjne), gdyż uwaga 
skupia się na sieciach relacji jako takich. Elementami sieci mogą być różnora-
kie podmioty: jednostki, grupy, instytucje itd. Jednym słowem, każdy obiekt 
pozostający w  relacji z  innymi obiektami należy traktować jako element 
struktury sieciowej258. O tego typu sieciach (sieciach relacji międzyludzkich) 
piszą obszernie brytyjscy badacze Nicholas A. Christakis i James H. Fow-
ler. Stworzyli oni koncepcję dotyczącą wpływu powiązań między jednost-
kami na poszczególne aspekty ich życia. Za cel postawili sobie odpowiedź 
na pytania dotyczące tego, w  jaki sposób powstają sieci, jak zmieniają się 
w czasie, a także jak oddziałują na tworzących je ludzi. Analizując wielolet-
nie badania empiryczne, autorzy doszli do wniosku, że miejsce osoby w sie-

256 D. Batorski, Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, [w:] Środowisko i warsz-
tat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Warszawa 2008, s. 177.

257 Por. M. Baranowski, Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecz-
nych do sieci wszystkich sieci, [w:] Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, 
red. M. Baranowski, B. Mika, Poznań 2012, s. 20.

258 Tamże.



Wizje, modele i scenariusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego

93

ciowej strukturze relacji ma niebagatelny wpływ na jej samopoczucie, stan 
zdrowia, upodobania i preferencje (również polityczne czy religijne), nawyki 
żywieniowe, a nawet codzienną aktywność259. Christakis i Fowler zwracają 
uwagę na dwa zasadnicze aspekty sieci: połączenia i zaraźliwość. Ich zda-
niem połączenia między jednostkami kształtują więzi, poprzez które roz-
przestrzeniają się różnego rodzaju rzeczy, od zarazków chorobotwórczych 
po idee lub poglądy religijne260.

Szczególnie ciekawe w kontekście tematyki dotyczącej serwisów społecz-
nościowych jest powiązane z  sieciowością zjawisko homofilii. Christakis 
i Fowler piszą o nim tak:

Ludzie rozmyślnie i wciąż na nowo tworzą swoje sieci społeczne. Podstawowym 
przykładem tego zjawiska jest homofilia (homophily), świadoma lub podświado-
ma skłonność wiązania się z osobami przypominającymi nas samych („homofilia” 
dosłownie oznacza „upodobanie do identyczności”). Nie da się ukryć, że szukamy 
towarzystwa ludzi, którzy podzielają nasze zainteresowania i marzenia, a  także 
naszą przeszłość – bez względu na to, czy chodzi o gang motocyklowy czy świad-
ków Jehowy, narkomanów czy kawoszy, demokratów czy republikanów, filatelistów 
czy entuzjastów skoków na bungee. Po prostu ciągnie swój do swego261.

Homofilia powinna być zatem szczególnie widoczna dzięki serwisom 
społecznościowym, które pokazują istniejące pomiędzy ludźmi połączenia. 
Christakis i Fowler dzięki swoim badaniom doszli do wniosku, że od naszego 
miejsca w sieci zależy na przykład to, czy jesteśmy szczupli, czy też otyli. Wy-
nika to z tego, że sieci kształtują nasze zwyczaje, a nasi przyjaciele mają na nas 
wpływ (ludzie mają naturalną zdolność do naśladowania i wpływania na siebie 
nawzajem). Każda więź w sieci relacji społecznych stwarza sposobność do wy-
wierania wpływu na inną jednostkę. Przy czym należy pamiętać, że znaczenie 
mają tutaj zarówno połączenia bezpośrednie, jak i te bardziej odległe (znajomi 
naszych znajomych również w sposób istotny oddziałują na nasze życie). Jed-
nym słowem, wszystko, co robimy, ma wpływ na kształt całości sieci, które są 
formami dynamicznymi, podlegającymi stałym przeobrażeniom262.

259 N.A. Christakis, J.H. Fowler, W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Sopot 2011.
260 Tamże, s. 24–25.
261 Tamże.
262 Tamże, s. 28–35.
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Warto tutaj wspomnieć o sile tzw. słabych więzi, czyli relacji bardziej 
odległych, znajdujących się gdzieś na  peryferiach naszej indywidualnej 
sieci powiązań z innymi. O potencjale tkwiącym w tego typu relacjach pi-
sał między innymi Mark Granovetter263. Słabe więzi stanowią dobre źród-
ło informacji (co  jest szczególnie istotne z  punktu widzenia społeczeń- 
stwa informacyjnego), a  także innego rodzaju zasobów. Podtrzymywa-
nie ich może być więc korzystne z wielu powodów. Zdaniem Christakisa 
i Fowlera im więcej słabych więzi w naszej sieci, tym większe szanse na za-
dowolenie i powodzenie na różnych płaszczyznach życia264. Serwisy spo-
łecznościowe, o czym jeszcze będzie mowa w drugiej części książki, sprzy-
jają podtrzymywaniu słabych więzi, dlatego też mogą istotnie wpływać 
na kształt sieci naszych indywidualnych relacji.

Społeczeństwo sieciowe według Manuela Castellsa

Castells o sieciach pisze w kontekście zapośredniczenia przez media. Jego 
koncepcja zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a trylogia Wiek 
informacji265 stawiana jest na równi z dziełami takimi jak Gospodarka i spo-
łeczeństwo Maxa Webera. W  podejściu Castellsa media, czy  też bardziej 
precyzyjnie: technologie komunikacyjno-informacyjne (ICT), są zarówno 
centralnym punktem odniesienia, jak  i  punktem wyjścia wszelkich roz-
ważań na temat sieci. Jego zdaniem żyjemy współcześnie w globalnej prze-
strzeni przepływów zapośredniczonej przez technologie komunikacyjno-
-informacyjne. Autor wskazuje na  ważny zwrot w  historycznym rozwoju 
zachodniej cywilizacji, który według niego nastąpił pod koniec XX wieku 
właśnie pod wpływem ICT. Do technologii tych zalicza zbiór technik w dzie-
dzinie mikro elektroniki, przetwarzania danych, telekomunikacji, ale także 
na przykład inżynierii genetycznej. Hiszpański socjolog zauważa ponadto, 
że obserwowany obecnie proces transformacji technologicznej rozprzestrze-
nia się wykładniczo, a to za sprawą połączeń między różnymi dziedzinami 
techniki. Rewolucja technologii informatycznych jest w  jego opinii wyda-

263 Zob. M. Granovetter, The Strenght of Weak Ties, „American Journal of Sociology” 1973, 
nr 78, s. 1360–1380.

264 N.A. Christakis, J.H. Fowler, dz. cyt., s. 157.
265 W skład trylogii wchodzą trzy tytuły: Społeczeństwo sieci, Koniec tysiąclecia i Siła toż-

samości.
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rzeniem o ogromnym historycznym znaczeniu, co najmniej tak istotnym 
jak osiemnastowieczna rewolucja przemysłowa266.

Castells podkreśla istotne znaczenie informacji. Używa pojęć takich 
jak „informacjonizm” czy „kapitalizm informacyjny” do zobrazowania prze-
mian w obszarze gospodarki. Jego zdaniem współczesny system produkcji 
koncentruje się wokół informacji, to ona bowiem stanowi środek umożli-
wiający zarządzanie innymi produktami. Informacja jest więc podstawo-
wym dobrem ekonomicznym, kwestią kluczową staje się zarządzanie nią, 
a systemy gospodarcze organizują się w globalne sieci, za których pośrednic-
twem przepływają strumienie informacji. Inne cechy społeczeństwa sieci 
to na przykład wzrastająca elastyczność stosunków produkcji, a także inten-
sywny rozwój ICT. Logika sieci ogarnia wszystkie sfery życia. Jest to widocz-
ne nie tylko w obszarze gospodarczym, lecz także społecznym, kulturowym 
czy politycznym267. Jak pisze autor:

Sieci stanowią nową morfologię społeczną naszych społeczeństw, a rozprzestrze-
nianie się logiki usieciowienia w sposób zasadniczy zmienia funkcjonowanie i wy-
niki w procesach produkcji, doświadczenia, władzy i kultury. Mimo iż sieciowa 
forma organizacji społecznej istniała także w innych okresach i miejscach, nowy 
paradygmat technologii informacyjnych dostarcza materialnej podstawy do  jej 
szerokiej ekspansji w całej strukturze społecznej. (…) Społeczeństwo, które może-
my zatem nazwać sieciowym, charakteryzuje się przewagą społecznej morfologii 
nad społecznym działaniem268.

Według Castellsa sieci będące skomplikowanymi strukturami komuni-
kacyjnymi nie są niczym nowym. Stanowią one matrycę kontaktów między 
podmiotami przekazującymi informacje, a jednocześnie stanowią zbiór po-
łączonych ze sobą węzłów. Te z kolei definiowane są jako punkty, w których 
krzywa przecina samą siebie. Przykładami będą rynki giełdowe, centra za-
awansowanych usług w sieci przepływów finansowych czy państwowe rady 
ministrów, ale  także centra przestępcze lub systemy telewizyjne. Znacze-
nie poszczególnych węzłów uwarunkowane jest ich interakcjami z innymi 

266 M. Castells, dz. cyt., s. 68.
267 P. Baert, F. Carreira da Silva, Teorie społeczne w  XX wieku i  dzisiaj, Kraków 2013, 

s. 245–246.
268 M. Castells, dz. cyt., s. 491.
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węzłami. Wzrasta tym bardziej, im bardziej istotne informacje przez nie prze-
pływają. Najważniejszą cechą i funkcją sieci jest to, iż umożliwiają one właś-
nie stały przepływ strumieni informacji pomiędzy poszczególnymi węzłami. 
Nie mają też jednego centrum. Działają zgodnie z dwubiegunową logiką – 
włączania i wyłączania (jest to ponadto logika bezczasowa i pozamiejsco-
wa). Są strukturami otwartymi, posiadającymi zdolność do rozprzestrzenia-
nia się i integrowania nowych węzłów bez ograniczeń. Struktura społeczna 
oparta na sieci jest więc wysoce dynamiczna269.

Społeczeństwo sieci to społeczeństwo globalne. Nie znaczy to jednak, 
że każdy żyjący na Ziemi człowiek jest włączony do sieci. Kolejną jego ce-
chą charakterystyczną jest bowiem podział na obecnych w sieci i wyklu-
czonych. Castells zauważa, że procesy zachodzące wewnątrz sieci dotyczą 
również tych, którzy są poza nią. Mimo iż społeczeństwo sieciowe rozwija 
się najintensywniej w  wybranych miejscach świata, to  jego oddziaływa-
nie widoczne jest praktycznie wszędzie270. Reorganizacji ulegają przede 
wszystkim stosunki władzy. Według Castellsa tzw. przełączniki łączące 
sieci (np. przepływy finansowe) to instrumenty władzy, a ci, którzy je kon-
trolują, są jej (tj. władzy) dysponentami271.

W swoich poglądach dotyczących wieku informacji hiszpański badacz po-
rusza wiele wątków, między innymi kwestię zmian w obszarze czasu i prze-
strzeni, wartości i kultury, a także transformacji pracy i zatrudnienia. Uważa, 
że to, co dzieje się w sieci, jest mocno uzależnione od elity zarządzającej. Jego 
zdaniem najważniejsze decyzje podejmowane są przez profesjonalistów-kos-
mopolitów, a więc ludzi dobrze wykształconych, znających wartość informa-
cji, swobodnie odnajdujących się w zglobalizowanej rzeczywistości. Będący 
beneficjentami komunikacyjnej rewolucji członkowie owej elity (całkowicie 
świadomi tego, że źródłem przewagi i władzy nie są pieniądze, lecz informa-
cja) reprodukują kulturę swoistą dla społeczeństwa sieci. Kultura ta wbrew 
pozorom nie staje się źródłem uniformizacji społecznej. Castells polemizu-
je tym samym z  pojęciem globalnej wioski sformułowanym przez McLu-
hana, twierdząc, że sieci nie ujednolicają, a wręcz przeciwnie: wymuszając 

269 Tamże, s. 492.
270 M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013, s. 37.
271 M. Castells, Społeczeństwo…, dz. cyt., s. 492.
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globalizację, wymuszają też indywidualizację. Widzi tę rzeczywistość raczej 
jak coś w rodzaju „globalnej sieci pojedynczych wiosek”272.

Badacz zwraca również uwagę na to, że rewolucja związana z ICT w znacz-
nym stopniu przyczyniła się do ukształtowania środowiska wynalazczości. 
Na całym świecie rozsiane są centra, w których skupiają się różne ośrodki ba-
dawcze, wyższe uczelnie, firmy o wysokim poziomie zaawansowania techno-
logicznego (np. Dolina Krzemowa). W centrach tych odkrycia i zastosowania 
innowacji oddziałują na siebie, powodując efekt synergii, a tym samym stale 
potęgując rozwój. Owe ogniska wynalazczości narzucają w pewnym sensie lo-
gikę postępu, doprowadzając do stworzenia swego rodzaju paradygmatu tech-
nologii informacyjnej. Paradygmat ten charakteryzuje się nadrzędną rolą in-
formacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych w niemal wszystkich 
sferach życia społecznego i gospodarczego273.

Społeczeństwo sieciowe w ujęciu krytycznym

Poglądy odnoszące się do społeczeństwa sieciowego, podobnie jak twierdze-
nia opisujące SI, bywają poddawane krytyce. Castellsowi zarzuca się zwłasz-
cza nadmierną generalizację i przecenianie zjawiska usieciowienia, czy wręcz 
doprowadzanie teorii do skrajności274. Jednym z czołowych krytyków podej-
ścia hiszpańskiego badacza jest brytyjski socjolog John Urry. Jego zdaniem 
postrzeganie wszystkich zjawisk przez pryzmat sieci jest zbyt daleko idącym 
posunięciem. Urry podkreśla też, że sieci, o których pisze Castells, są mocno 
zróżnicowane, a więc nie zawsze można mówić o  jednolitości, a także nie 
zawsze da się je ze sobą porównywać275.

Krytyka teorii społeczeństwa sieciowego akcentuje głównie jej fragmen-
taryczność. Mimo że Castells stara się sformułować dogłębną i całościową 
teorię społeczną, popartą wynikami badań, jego krytycy dostrzegają w tym 
podejściu pewne słabości. Jak pisze Anthony Elliott:

Chociaż Castells przedstawia ogólną i  uniwersalną teorię sieci, można twierdzić, 
że  jest ona bardzo specyficznym ujęciem pewnych transformacji informacyjnych 

272 A. Elliott, dz. cyt., s. 317–318.
273 M. Castells, Społeczeństwo…, dz. cyt., s. 99–103.
274 Zob. A. Elliott, dz. cyt., s. 319–322.
275 J. Urry, Global Complexity, Cambridge 2003, s. 9–13.
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wpływających na życie w drogich, zaawansowanych technicznie miastach Zachodu. 
Ten zarzut można również sformułować inaczej: teoria sieci Castellsa odnosi się do lu-
dzi zamieszkujących technoświaty Microsoftu, Apple’a czy Google’a, ma natomiast 
trudności z wyjaśnieniem ubóstwa i cierpienia mieszkańców Trzeciego – czy jak chcą 
niektórzy – Czwartego Świata. Zarzut ten podnosi pewne skomplikowane kwestie 
dotyczące nieprzeanalizowanych założeń teorii Castellsa. Niefrasobliwe twierdzenie 
o wszechobecności sieci może łatwo przejść w pomijanie milionów ludzi wyłączonych 
z naszej epoki informacyjnej. W przypadku Castellsa może to być jednak nie do końca 
trafny zarzut, ponieważ zauważa on w różnych miejscach swoich prac, że społeczeń-
stwa sieci wytwarzają nowe formy wykluczenia społecznego i polaryzacji kulturowej276.

Castellsowi zarzuca się także nadmierną koncentrację na wymiarze tech-
nologicznym teorii i brak refleksji nad bardziej tradycyjnymi, na przykład 
współczesnymi biurokratycznymi strukturami. Zdaniem krytyków badacz 
nadmiernie eksponuje wpływ globalnych sieci i  przecenia ich znaczenie. 
Co prawda uwzględnia w swojej teorii wykluczonych, jak również dość ob-
szernie pisze o samym zjawisku wykluczania z sieci, jednak krytycy sugerują 
często, że sądy na ten temat są zbyt daleko posunięte277.

2.4. Władza w sieciowym społeczeństwie informacyjnym

Rzeczą bardzo istotną z punktu widzenia poruszanych w części empirycznej 
problemów jest kwestia władzy. Należałoby na początek wyodrębnić dwa głów-
ne sposoby postrzegania i opisywania władzy. Zwykle analizowana jest ona 
w kontekście państwowym, w odniesieniu do politycznych relacji między pod-
miotami, do procesu decyzyjnego czy też formalnych narzędzi jej sprawowa-
nia, a więc w kontekście normatywnym. Innym podejściem do władzy jest po-
strzeganie jej przez pryzmat szeroko rozumianych relacji społecznych. W tym 
drugim przypadku władza analizowana jest często z perspektywy krytycznej. 
Należy zatem rozumieć ją jako pewną dyspozycję podmiotów. Nie analizuje się 

276 A. Elliott, dz. cyt., s. 321.
277 Tamże, s. 319–320.
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wówczas władzy scentralizowanej, lecz władzę rozproszoną. Uwaga skupia się 
w tym wypadku na jej przejawach, często mających charakter symboliczny278.

Z punktu widzenia niniejszej książki istotny będzie właśnie ów rozpro-
szony charakter władzy, a także jej symboliczny (poniekąd również behawio-
ralny) wymiar. Szczególnie ważne wydają się tutaj poglądy Stevena Lukesa, 
koncepcja władzy-wiedzy Michela Foucaulta oraz podejście Manuela Castell-
sa do władzy stanowionej w procesie nadawania znaczeń. Ważnym punktem 
odniesienia jest też ciekawe i nowatorskie na gruncie teorii społecznej ujęcie 
Brunona Latoura, który zakłada, że władza i wpływ są domeną aktorów za-
równo ludzkich, jak i nie-ludzkich (np. przedmiotów). Oczywiście przy okazji 
omawiania tych koncepcji nie sposób nie wspomnieć także o innych autorach 
opisujących władzę, jak Zygmunt Bauman i jego teoria płynnej i oderwanej 
od polityki władzy czy Didier Bigo piszący o tzw. banopticonie. Koncepty te są 
bardzo obrazowe i dobrze oddają charakter władzy przy okazji analizowania 
tej problematyki w kontekście serwisów społecznościowych.

Władza w ujęciu behawioralnym, relacyjnym i radykalnym

Perspektywa behawioralna w definiowaniu władzy skupia się na kwestiach 
dotyczących wpływu na modyfikowanie zachowań podmiotów. W ujęciu 
relacyjnym władza nie jest rozpatrywana jako atrybut osoby czy instytucji, 
dotyczy natomiast relacji między co najmniej dwoma podmiotami. Chyba 
najprostszą (jak sam autor stwierdza – intuicyjną), a jednocześnie najbar-
dziej znaną ideę władzy w tym ujęciu zaproponował Robert Dahl. Według 
niego władza to zdolność sprawienia, aby ktoś zrobił coś, czego by inaczej 
nie zrobił279. Tkwi ona więc w procesie decyzyjnym i  jest z nim nieroze-
rwalnie związana.

O relacyjnym charakterze władzy pisali także Peter Bachrach i Morton 
S. Baratz. Ich zdaniem „władza jest relacjonalna, a nie substancjalna”280. Au-
torzy stwierdzają dodatkowo, że ów relacjonalny charakter ma potrójny wy-
miar. Po pierwsze, aby zaistniał stosunek władzy, musi być między podmio-

278 H. Dębska, Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu, 
[w:] Wielowymiarowość prawa, red. J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień, Toruń 2014, s. 388–400.

279 R. Dahl, The Concept of Power, „Behavioral Science” 1957, nr 2, s. 201–218.
280 P. Bachrach, M.S. Baratz, Władza, władza prawomocna, wpływ i siła, [w:] Władza i po-

lityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988.
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tami konflikt wartości lub interesów (A chce czego innego niż B). Jeśli tego 
konfliktu nie ma, nie ma mowy o władzy, lecz na przykład o autorytecie (jeśli 
A robi to, czego chce B, bo tak czy inaczej się ku temu skłania). Po drugie, 
stosunek władzy zachodzi wówczas, gdy jedna ze stron skłania się ku temu, 
czego chce druga (w innym wypadku podmioty nie modyfikują swoich za-
chowań – relacja po prostu nie zachodzi; jeśli A się nie podporządkowuje, 
to władza B jest martwą literą). I wreszcie po trzecie, stosunek władzy zacho-
dzi wówczas, gdy jedna ze stron ma możliwość zastosowania sankcji wobec 
drugiej281. Jak piszą wspomniani autorzy:

(…) władza jest procesem „wpływania na politykę innych z pomocą groźby ostrych 
deprywacji za niezastosowanie się do zamierzonej polityki”. Należy jednak pod-
kreślić, że chociaż dostępność sankcji, to znaczy jakiejkolwiek przyrzeczonej na-
grody lub kary, przy pomocy której aktor może utrzymać skuteczną kontrolę nad 
polityką, jest niezbędnym warunkiem władzy, to nie jest warunkiem wystarcza-
jącym. Jest koniecznym, gdyż groźba sankcji jest właśnie tym, co  różni władzę 
od wpływu, ale jest niewystarczającym (…)282.

Aby zastosowanie sankcji odegrało swoją rolę, podmiot podlegający wła-
dzy musi być świadomy, czego oczekuje od niego podmiot sprawujący  władzę 
(musi istnieć komunikacja). Sankcja musi też być faktycznie deprywacją 
w odczuciu podmiotu, wobec którego ma być użyta, a ponadto to, z czego 
ma na przykład pod wpływem władzy zrezygnować, stanowi dla podmio-
tu faktyczną wartość283. W opozycji także do poglądów Dahla autorzy mó-
wią o  dwóch obliczach władzy przejawiających się zarówno w  decyzjach, 
jak i w nie-decyzjach284.

Steven Lukes w swojej pracy zatytułowanej Power: A Radical View stawia 
natomiast tezę, że istota władzy tkwi w możliwości określania tego, co jest 
istotne i ważne dla ludzi285. Jego definicja nie ogranicza się zatem wyłącz-

281 Tamże.
282 Tamże, s. 10.
283 Tamże.
284 Zob. P. Bachrach, M.S. Baratz, Two Faces of Power, „The American Political Science 

Review” 1962, t. 56, nr 4, s. 947–952, [online] http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/read-
ings-sm/bachrach.pdf [dostęp: 14.01.2016].

285 S. Lukes, Power: A Radical View, London 1974, [online] http://isites.harvard.edu/fs/
docs/icb.topic1458086.files/lukes_power.pdf [dostęp: 20.01.2016].
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nie do  sytuacji konfliktu, jest znacznie szersza i krytyczna wobec poglą-
dów Dahla (które Lukes uznaje za jednowymiarowe spojrzenie na władzę), 
a także Bachracha i Baratza (ich definicję traktuje jako spojrzenie szersze, 
dwuwymiarowe, ale nadal niepełne). Lukes uważa, że na władzę należy pa-
trzeć szeroko. Proponuje więc radykalne, trójwymiarowe spojrzenie, które 
ma być uzupełnieniem dwóch poprzednich. Według niego władza to rów-
nież formułowanie wartości, wpływanie na inne podmioty w sposób nie-
obojętny z moralnego punktu widzenia, kontrola w zakresie wyznaczania 
granic polityczności, perswazja oraz formy niejawnego sprawowania wła-
dzy286. Podejście Lukesa dobrze podsumowuje Lotar Rasiński, pisząc, że:

Jego [Lukesa – przyp. M.P.] zdaniem mogą istnieć takie przypadki sprawowania 
władzy, w których podległym jej ofiarom wcale nie udaje się dostrzec zagroże-
nia swych prawdziwych interesów i w konsekwencji nie próbują ich nawet bronić. 
Ta szczególnie podstępna forma władzy wywiera zatem wpływ na myśli i pragnie-
nia swych ofiar, które nie są tego wcale świadome. Okazuje się, że osoba A może 
sprawować władzę nad B, nie tylko nakłaniając B do zrobienia czegoś, czego ona 
nie chciałaby zrobić, ale także uniemożliwiając B dostrzeżenie jej rzeczywistych 
interesów – wpływając także na to, co chciałaby robić287.

Jest to więc podejście dość szerokie, wykraczające poza ramy behawio-
ralne i skupiające się w dużej mierze na wywieraniu negatywnego wpływu 
na interesy podmiotów podlegających władzy288.

Jak  już zostało wspomniane, w sieciowym społeczeństwie informacyj-
nym (przy założeniu, że sieci to forma, a informacja to treść) wiedza jest bo-
gactwem i źródłem przewagi nad innymi. Drogą prowadzącą do wiedzy jest 
natomiast informacja. Można na tej podstawie wyprowadzić prosty wnio-
sek, że ten, kto ma kontrolę nad informacją czy też sieciowymi kanałami jej 
przepływu, będzie miał również władzę. Dalej przedstawione zostaną trzy 

286 Zob. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1458086.files/lukes_power.pdf [dostęp: 
20.02.2018].

287 L. Rasiński, Współczesne koncepcje władzy, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowe-
go” 2006, s. 34, [online] http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/
wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2006_3.pdf [dostęp: 24.02.2016].

288 Warto zauważyć, że koresponduje to z poglądami przedstawicieli tzw. szkoły frankfurc-
kiej, niestety brak tutaj miejsca na szersze rozwijanie tego wątku.
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podejścia do władzy, których uwzględnienie wydaje się szczególnie istotne 
w kontekście postrzegania jej związków z informacją i wiedzą.

Władza-wiedza według Michela Foucaulta

Jedną z  form władzy niewymagającej bezpośredniego używania aparatu 
przymusu jest władza polegająca na sprawowaniu kontroli społecznej dzięki 
możliwościom gromadzenia wiedzy na  temat jednostek. Francuski filozof 
i socjolog Michel Foucault w swoich refleksjach analizował nieuświadomio-
ne procesy rządzące strukturą spraw społecznych. Doszedł do  wniosku, 
że to właśnie wiedza stanowi ostateczne podłoże wszelkiej władzy289.

Swoją koncepcję władzy-wiedzy przedstawił w pracy Nadzorować i karać. 
Pisze tam między innymi o panoptyzmie. Nawiązuje tym samym do pro-
jektu Benthama, który opisał specyficzną konstrukcję więzienia, gdzie 
więźniowie nie widzą obserwujących ich strażników, mając przy tym świa-
domość, że zawsze mogą być obserwowani. Świadomość możliwości bycia 
obserwowanym permanentnie dyscyplinuje więźniów290. Jak pisze Foucault:

To  główny efekt Panoptykonu: wzbudzić w  uwięzionym świadome i  trwałe 
przeświadczenie o  widzialności, które daje gwarancje automatycznego funk-
cjonowania władzy. (…) ten architektoniczny aparat stał się mechanizmem 
do tworzenia i podtrzymywania zależności od władzy niezależnie od tego, kto ją 
 sprawuje (…). Kapitalnie urządzone, bowiem automatyzuje i dezindywidualizuje 
władzę (…). Toteż nie ma już potrzeby sięgać po siłę, żeby skazańca zmusić do do-
brego zachowania, szaleńca – do spokoju, robotnika – do pracy (…). Kto został 
umieszczony w polu widzenia i wie o tym, przejmuje na swe konto ograniczenia 
narzucone przez władzę: dobrowolnie pozwala im wpływać na siebie, wpisuje się 
w relacje władzy, gdzie odgrywa obydwie role – zostaje zasadą samoujarzmienia. 
Z tego też względu władza zewnętrzna może pozbyć się nieco fizycznej ociężałości; 
zmierza ku niecielesności, a im bardziej zbliża się do tej granicy, tym trwalsze, 
głębsze, ustalone raz na zawsze i bez przerwy odnawiane są jej efekty – ustawiczna 
wiktoria, która unika wszelkiej konfrontacji fizycznej (…)291.

289 A. Elliott, dz. cyt., s. 93–94.
290 Zob. M. Foucault, dz. cyt., s. 191–220.
291 Tamże, s. 196–198.
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Autor zwraca zatem uwagę przede wszystkim na fenomen potęgi stojącej 
za specyficzną formułą sprawowania władzy za pośrednictwem kontroli, któ-
ra warunkowana jest wiedzą. Dodatkowym elementem jest oderwanie wła-
dzy od podmiotu (czy też podmiotów) bezpośrednio ją sprawujących. Władza 
w tym ujęciu jest mocno rozproszona i trudna do „zlokalizowania”. Zwiększa 
się natomiast liczba osób jej podległych, a przy użyciu odpowiednich narzę-
dzi i metod obserwowania może być ona nawet nieograniczona292. Francuski 
teoretyk, choć władzę-wiedzę dostrzegał głównie w instytucjach biurokra-
tycznych, podkreślał także to, że sama formuła ma charakter uniwersalny 
i może być zastosowana przez każdą instytucję społeczną, dając jej przy tym 
praktycznie nieograniczony wpływ. Model panoptyczny pozwala dodatkowo 
„stworzyć złożony mechanizm, w którym relacje władzy (i wiedzy) dokładnie 
i w najdrobniejszych szczegółach zgrają się z procesami, które trzeba kontro-
lować (…)”293. Największy zatem fenomen polega tu na subtelności. Władza 
jest stale sprawowana, wpływ ciągle czynny, jednak jej  obecność na tyle dys-
kretna, że niedostrzegalna przez kontrolowanych294.

O władzy pisał Foucault również w innych swoich pracach295. Dopełniają 
one całości obrazu władzy tego autora. Zdaniem Foucaulta władza jest moc-
no rozmyta, polimorficzna, nie ma jednego stałego oblicza, mimo iż wszyst-
kie stosunki społeczne są współkonstytuowane właśnie przez stosunki wła-
dzy. Relacja dominacji i podległości leży u podstaw ładu społecznego, a sama 
władza nie ma jednego ośrodka, jest rozproszona i  stale reprodukowana. 
Foucault idzie w swoich rozważaniach jeszcze dalej, twierdząc, że władza 
reprodukowana jest raczej poprzez pewnego rodzaju automatyczne mecha-
nizmy aniżeli intencje jednostek. Skuteczność władzy tkwi zaś w tym, że jej 
praktyki konstytuują naszą podmiotowość296.

Warto w tym miejscu pokrótce opisać nawiązującą do koncepcji Foucaul- 
ta wizję Gilles’a Deleuze’a. Jego zdaniem model zaproponowany przez Fou-
caulta, czyli społeczeństwo dyscyplinarne, ustępuje powoli miejsca nowemu 
tworowi, które autor nazywa społeczeństwem kontroli. Patrzy on na to przez 

292 Tamże.
293 Tamże, s. 201.
294 Tamże, s. 201–202.
295 M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995; zob. też: tenże, Historia szaleństwa 

w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987.
296 E. Bińczyk, O czym szepcze władza (w ujęciu Michela Foucaulta), „Przegląd Artystycz-

no-Literacki” 1999, nr 9, s. 67–72.
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pryzmat zasad rządzących kapitalizmem. Rolę instrumentu kontroli zaczyna 
według Deleuze’a odgrywać marketing, a jednostki przestają być więźniami, 
stając się dłużnikami. Tym szczególnie różni się współczesna kontrola od tej 
proponowanej przez Foucaulta – choć również jest nieograniczona, to jed-
nak krótkotrwała, podczas gdy dyscyplina w ujęciu Foucaulta była długoter-
minowa. Reżim dominacji pozostaje rozproszony, lecz kontrola jest widocz-
na i wzmacniana dzięki technologii, w której tkwi potencjał wyznaczania 
jednostkom ich miejsc297.

Zygmunt Bauman, twórca koncepcji płynnej nowoczesności, poświęca 
w swoich pracach sporo miejsca władzy, nawiązując przy tym czasem do po-
glądów Foucaulta. Autor ten uznaje, że w dużej mierze władza współcześ-
nie przejawia się na sposób orwellowski, choć zdaniem Baumana w świecie 
płynnej nowoczesności mamy do czynienia z modelem postpanoptycznym. 
Nadzór i kontrola są nadal obecne i stanowią przejaw rozproszonej, trudno 
uchwytnej władzy, lecz nie kojarzą się już z więzieniem, a wręcz przeciwnie 
– niejednokrotnie mają wymiar wręcz rozrywkowy298. Jak podsumowuje 
David Lyon we wstępie do Płynnej inwigilacji: „Pojawiają się formy nadzoru 
ukazujące oblicze płynnej inwigilacji. Nie tylko nie kojarzą się one z więzie-
niem, ale często cechują je elastyczność i lekka forma, typowe dla rozrywki 
i konsumpcji”299.

Władza w ujęciu Manuela Castellsa

Kwestie dotyczące władzy (także politycznej) w kontekście komunikacyjnym 
są szeroko opisywane przez Castellsa w pracy zatytułowanej Władza komu-
nikacji. Autor zwraca uwagę na wiele istotnych aspektów, między innymi 
właśnie na symboliczny wymiar władzy. Hiszpański badacz wychodzi jed-
nak przede wszystkim od definicji władzy, którą postrzega następująco:

Władza (…) umożliwia aktorowi społecznemu wywieranie asymetrycznego wpły-
wu na decyzje innych aktorów społecznych w sposób sprzyjający umacnianiu jego 
woli, interesów i wyznawanych wartości. Władzę sprawuje się za pośrednictwem 

297 G. Deleuze, Postscript on the Societies of Control, „October” 1992, t. 59, s. 3–7.
298 Z. Bauman, D. Lyon, dz. cyt.
299 Tamże, s. 14.
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przymusu (lub jego potencjalnego użycia) lub struktur znaczeniowych tworzonych 
na  podstawie dyskursów, które ukierunkowują działania aktorów społecznych. 
Relacje władzy są kształtowane przez dominację, siłę osadzoną w  instytucjach 
społecznych, a  zdolność relacyjną władzy warunkują – choć nie determinują – 
 strukturalne zdolności do dominacji300.

W definicji tej istotne są trzy słowa: asymetryczność, relacyjność i sym-
boliczny charakter. Castells twierdzi, że władza ze swej natury ma charak-
ter relacyjny. Nie jest więc atrybutem, lecz relacją zachodzącą między pod-
miotami. Mówi też o jej symbolicznym charakterze tkwiącym w procesach 
związanych z nadawaniem znaczeń301. Już na tym etapie możemy zauważyć 
istotne znaczenie komunikacji między podmiotami czy aktorami społeczny-
mi, jak i znaczenie komunikacji dla procesów związanych z produkowaniem 
i reprodukowaniem władzy.

Dalej badacz zauważa istotność wartości i znaczeń oraz proces ich sym-
bolicznego stanowienia i  utrwalania. Znaczenia konstruowane są w  spo-
łeczeństwie poprzez oddziaływania komunikacyjne i  zapewniają akto-
rom społecznym podstawy do  podejmowania działań. Sfera publiczna 
jest siecią stanowiącą przestrzeń do komunikowania treści i  stanowisk302 
(w czym Castells nawiązuje do Habermasa303). Jak pisze: „stabilność insty-
tucjonalna pociąga za sobą możliwość wyrażania różnorodnych interesów 
i  wartości za  pośrednictwem procesów demokratycznych i  poprzez sieci 
komunikacyjne”304.

Co szczególnie ciekawe i niezwykle ważne, Castells, powołując się na Mi-
chaela Manna, widzi we władzy także zdolność dążenia do pewnych celów, 
która jest możliwa dzięki opanowaniu czyjegoś środowiska. Bliskie jest mu 
również spojrzenie na władzę poprzez dyscyplinujący i ustalający wartości 
dyskurs, a w sieciach dostrzega on ogromny potencjał służący utrwalaniu 
tego typu władzy305. Władza sieci nie polega jedynie na przewadze ustalają-
cej, kto będzie do sieci włączony, a kto nie (o tym pisał na przykład Barney, 

300 M. Castells, Władza..., dz. cyt., s. 23.
301 Tamże.
302 Tamże, s. 25.
303 Zob. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa 

i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
304 M. Castells, Władza..., dz. cyt., s. 25.
305 Tamże, s. 25–28.
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stwierdzając, że: „W społeczeństwie sieci, którego najważniejsze ekonomiczne, 
polityczne i społeczne działania są zorganizowane jako – lub zapośredniczo-
ne przez – sieci, dostęp do tych sieci tworzy istotny próg wykluczenia lub włą-
czenia, warunek władzy lub jej braku, źródło dominacji i podboju”306). Zda-
niem hiszpańskiego badacza kluczem do zrozumienia władzy jest spojrzenie 
na nią przez pryzmat procesów związanych z nadawaniem znaczeń. Według 
niego kształtowanie sposobu myślenia staje się najważniejszym współcześnie 
źródłem wpływu, ważniejszym, stabilniejszym i trwalszym niż tradycyjne 
metody instytucjonalne, jak stosowanie przemocy czy przymusu307. Media są 
więc zdecydowanie uprzywilejowane w tej materii i stanowią najważniejszą 
sieć, za której pośrednictwem wywieranie owego wpływu staje się możliwe. 
To właśnie one są bowiem najistotniejszymi źródłami treści docierających 
do ludzkich umysłów308. „Ten, kto dzierży władzę – pisze Castells – (często 
nie jest on tożsamy z tym, kto jest w rządzie), decyduje o tym, co jest wartoś-
ciowe. Dlatego wartości są prawdziwą ekspresją władzy”309.

Jednocześnie jednak należy zauważyć także pewne niebezpieczeństwa zwią-
zane z sieciową konstrukcją i rolą mediów. Jak zauważa Marcin Baranowski:

Konstrukcja społeczeństwa sieciowego w zdeterminowanej technologicznie for-
mie posiada wszelkie atrybuty ku temu, by urzeczywistnić orwellowski koszmar 
(np. za sprawą real time data analysis) na niespotykaną dotąd skalę i na dodatek 
w otoczce powszechnego entuzjazmu wobec digitalnych wynalazków. Jest to wy-
starczający powód do wzmożonej aktywności mającej na celu krytyczną analizę 
z jednej strony wciąż tworzącej się, a z drugiej całkiem dobrze ukonstytuowanej 
rzeczywistości, która funkcjonuje w powszechnej opinii jako prawdziwie demo-
kratyczna ziemia obiecana o właściwie niezbadanym potencjale310.

Koresponduje to z poglądami mówiącymi o władzy, której istnienia nie 
uświadamiają sobie ci, nad którymi jest ona sprawowana, a także z poglą-
dami Baumana, dostrzegającego wręcz rozrywkowy wymiar „bycia pod 
kontrolą” dla kontrolowanych. Widać tu zatem ogromne ryzyko nie tylko 

306 D. Barney, dz. cyt., s. 41.
307 M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Warszawa 2013, s. 17.
308 M. Castells, Władza…, dz. cyt., s. 39.
309 Tamże, s. 40.
310 M. Baranowski, Przyczynek do krytyki…, dz. cyt., s. 28.
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nierówności czy  względnych dysproporcji w  dostępie do  władzy. Istnieje 
przede wszystkim zagrożenie związane z tym, że wąska grupa podmiotów 
zyska szeroką władzę, której istnienie będzie prawie niedostrzegalne.

Sprawczość podmiotów innych niż ludzie – teoria aktora-sieci

Mówiąc o władzy, wpływie czy  też panowaniu, nie sposób pominąć tutaj 
niezwykle ważnej, a ukształtowanej na gruncie studiów nad nauką i tech-
nologią, perspektywy myślowej, jaką jest teoria aktora-sieci (Actor-Network 
Theory, ANT)311. Warto zauważyć, że w tym ujęciu określenia „sieć” nie na-
leży rozumieć tak, jak na przykład Castells rozumie sieci. W ANT są to łań-
cuchy relacji, splecione układy elementów312.

Teoria ta zapoczątkowana została w  latach siedemdziesiątych XX wie-
ku i  jest rozwijana między innymi przez francuskiego socjologa Brunona 
Latoura, a w Polsce przez Krzysztofa Abriszewskiego. ANT zakłada spraw-
czość (agencyjność) podmiotów (agentów313) innych niż aktorzy osobowi, 
a więc nie-ludzi. O ile zatem autorzy tacy jak Bachrach i Baratz przyjmują, 
że stosunek władzy może zachodzić wyłącznie między ludźmi, o tyle we-
dług Latoura wygląda to nieco inaczej. Występują tu bowiem tzw. aktan-
ci314, a więc podmioty działania, które są niekoniecznie osobowe. Aktantem 
według Latoura jest po prostu „wszystko to, co działa”. Francuski socjolog 
mówi, że nie ma innej możliwości „stwierdzenia aktora” aniżeli poprzez jego 
działanie. Żeby natomiast stwierdzić działanie, należy sprawdzić, czy ten, 
na którym się koncentrujemy, wywołuje jakiś wpływ na otoczenie, na przy-
kład na innych aktorów315.

Aktantem może być przedmiot, może nim być także połączenie człowie-
ka i przedmiotu (grająca na skrzypcach kobieta). Sama skrzypaczka w innym 
kontekście (np. na zakupach w galerii handlowej) nie wywołuje w obszarze 
społecznym takich konsekwencji jak  właśnie podczas koncertu. Również 

311 Zob. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, 
Kraków 2010.

312 Zob. tamże.
313 Agent jest podmiotem działania.
314 Latour rezygnuje z nazywania podmiotów aktorami, gdyż sugerowałoby to ich ludzki charakter.
315 B. Latour, Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge 1999, s. 122.
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skrzypce same w sobie nie mają znaczenia takiego jak wówczas, gdy ktoś 
na nich gra. ANT upodmiotawia więc byty nieosobowe316.

W Actor-Network Theory przedmiotem zainteresowania i socjologiczne-
go oglądu nie jest wyłącznie świat społeczny, ale też świat materialny. Jak pi-
sze Abriszewski:

(…) aby uniknąć nieporozumień, zamiast mówić o „społeczeństwie” Latour woli 
posługiwać się określeniem „zbiorowość” (collective). Zbiorowość oznacza, w prze-
ciwieństwie do społeczeństwa, powiązanie, zebranie razem rzeczy i ludzi, czynni-
ków ludzkich (humans) i pozaludzkich (nonhumans). Nasz świat, zupełnie zgodnie 
ze zdrowym rozsądkiem, wypełniają bardzo rozmaite byty – członkowie rodziny, 
książki, telefony komórkowe, kody genetyczne, zanieczyszczona woda, filmy tele-
wizyjne, ikony popkulturowe, genetycznie zmodyfikowane rośliny i tysiące innych. 
Tradycyjne teorie społeczne (…), odwołując się do podziału na naturę i społeczeń-
stwo, odmawiały zajmowania się tym co naturalne, pozostawiając to w gestii przy-
rodoznawstwa. Przeciwnie rzecz ma się z ANT, która obstaje przy tym, że rzeczy, 
czynniki pozaludzkie mają dla naszego uspołecznienia znaczenie kluczowe317.

Teoria aktora-sieci to więc w zasadzie socjologia ludzi i rzeczy. Analiza 
rozciągnięta jest na przestrzeń materialną, która z kolei postrzegana jest jako 
integralny element świata społecznego. Jest to spojrzenie bardzo interesują-
ce i zmieniające istotnie postrzeganie procesów społecznych, zwłaszcza gdy 
uwaga skupia się na przykład na technologii.

Przedstawione tutaj sposoby postrzegania władzy powrócą jeszcze 
w  drugiej części książki przy okazji analizy materiału empirycznego. 
Nie stanowią one jakiejś ścisłej ramy, są raczej punktem odniesienia, per-
spektywą, dzięki której można lepiej zrozumieć wyniki badań, jak również 
opisane w dalszej części wnioski.

316 Por. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno 
Latoura, Kraków 2012, s. 217.

317 Tamże, s. 213–214.
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3. Serwisy społecznościowe w sieciowym 
społeczeństwie informacyjnym – analiza fenomenu 
Facebooka na podstawie badań własnych

Pierwotnie przedmiotem zainteresowania badawczego podczas tworzenia 
niniejszego opracowania były przyczyny i  konsekwencje niekorzystania 
z serwisów społecznościowych. Początkowo zatem poszukiwana była od-
powiedź na pytanie, czy w dobie sieciowego społeczeństwa informacyjne-
go możliwe jest funkcjonowanie bez posiadania profilu w najważniejszych 
SNS, takich jak na przykład Facebook. Pierwsze wywiady koncentrowały 
się wyłącznie na osobach, które nie posiadają kont w serwisach tego typu. 
Dobór próby badawczej miał charakter celowy i odbywał się na zasadzie 
tzw. metody kuli śnieżnej z  zachowaniem pewnych warunków precyzu-
jących i  zawężających krąg potencjalnych uczestników badania. Z oczy-
wistych bowiem względów nie miałoby sensu przeprowadzanie rozmów 
na przykład z osobami niekorzystającymi z Internetu. Uczestnicy badania 
musieli spełniać następujące warunki: nie być wykluczeni cyfrowo i nie 
posiadać konta w żadnym popularnym serwisie społecznościowym. Zgod-
nie z raportem Diagnoza społeczna 2015 statystycznie najmniej narażone 
na  wykluczenie cyfrowe są osoby młode i  uczące się lub mające wyższe 
wykształcenie318. Przyjęte zostało założenie, że badane mogą być wyłącznie 
osoby spełniające także te warunki. Miejsce zamieszkania lub dochód nie 
odgrywają w tym wypadku istotnej roli. W początkowym etapie wyłoniły 
się kwestie związane z przyczynami braku zainteresowania serwisami spo-
łecznościowymi, jak również konsekwencjami niekorzystania z nich. Py-
tania badawcze koncentrowały się też wokół spraw dotyczących powiązań 

318 Zob. D. Batorski, Technologie i media w domach i życiu Polaków, [w:] Diagnoza społecz-
na 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015.



Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym…

112

między niekorzystaniem z SNS a różnymi formami wykluczenia. Po wstęp-
nym przeanalizowaniu zebranego materiału pochodzącego z kilku wywia-
dów pojawiła się jednak potrzeba zrobienia „kroku w tył”.

Po przeprowadzeniu kilku wywiadów pogłębionych z  osobami niepo-
siadającymi konta na Facebooku wyłonił się pierwszy podstawowy problem 
badawczy, mianowicie t a j e m n i c z a  s i ł a, która powoduje, że coraz więcej 
osób decyduje się na korzystanie z serwisów społecznościowych mimo licz-
nych kontrowersji z nimi związanych. Praktycznie każda spośród badanych 
osób wyrażała zdumienie wobec faktu ogromnej i stale wzrastającej liczby 
użytkowników Facebooka. Niektórzy prócz zastanowienia wyrażali także 
brak zrozumienia, jak na przykład: „(…) bo ja właściwie nie wiem, co oni 
wszyscy tam ciągle robią na  tym Facebooku; co  sprawia, że  ludzie siedzą 
godzinami na tym portalu, i co sprawia, że myślą, że to nie jest żenujące?”. 
Kwestia ta została uznana za istotną i potraktowana nieco szerzej, dlatego też 
poświęcone jej zostanie więcej miejsca.

Ponadto pojawiła się konieczność poszerzenia próby także o osoby korzy-
stające z SNS, aby móc umieścić niekorzystających w szerszym kontekście. 
Okazało się to niezbędne, gdyż aby odpowiedzieć na pytanie, czy osoby nie-
korzystające coś tracą, należałoby najpierw dowiedzieć się, czy te, które ko-
rzystają, coś zyskują, a jeśli tak, to co. By znaleźć odpowiedzi na (częściowo 
postawione przez samych uczestników badania) pytania dotyczące fenome-
nu SNS, rozpoczęłam od przeprowadzenia wywiadów z osobami korzystają-
cymi z serwisów społecznościowych. Wywiady miały charakter pogłębiony 
i częściowo ustrukturalizowany319. Dobór próby odbywał się z zachowaniem 
zasad obowiązujących przy poprzedniej grupie (osoby, które nie są zagro-
żone wykluczeniem cyfrowym), z czasem jednak do wywiadów dołączyły 
również bardziej spontaniczne formy badania.

Podczas badań nader często zdarzało się, że uczestniczyłam bądź byłam 
świadkiem rozmów dotyczących Facebooka czy Nk.pl. Równie często wi-
działam osoby aktualnie korzystające z tego serwisu. Czasem, kiedy w roz-
mowie pojawiało się słowo „Facebook” (zdarzało się to niemal codziennie; 
zadziwiające, że wcześniej nie zwracałam na to uwagi), stanowiło to dla mnie 

319 W przypadku wywiadów pogłębionych zanim przystąpiono do ich przeprowadzania, 
przygotowany został scenariusz ramowy, który zawierał zestaw najważniejszych pytań odno-
szących się do głównych problemów badawczych, jednak zwykle w toku rozmowy zestaw ten 
poszerzał się o kolejne wątki wcześniej nieprzewidziane, a wskazywane przez rozmówców.
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zarówno pretekst, jak i pokusę do ukierunkowania rozmowy tak, abym mo-
gła się dowiedzieć czegoś interesującego. Niekiedy przypadkowi rozmówcy 
(np. autostopowicze) dzielili się ze mną spostrzeżeniami, które były bardzo 
wartościowe z punktu widzenia poszukiwania odpowiedzi na pytania zwią-
zane z przyczynami korzystania z serwisów społecznościowych. Nie zawsze 
jednak miałam możliwość, aby umówić się z tymi osobami ponownie w celu 
przeprowadzenia wywiadu pogłębionego, miałam zresztą wątpliwości, 
czy byłoby naturalne, abym znów zadawała im pytania, na które odpowiedzi 
już poznałam podczas swobodnej, nierejestrowanej rozmowy. Nauczyłam 
się, aby zabierać ze sobą dyktafon wszędzie, gdzie to możliwe, żeby nie prze-
oczyć czegoś ciekawego. Wywiady pogłębione pozwalały na uzyskanie sze-
rokiego spektrum informacji, lecz spontaniczne, nienagrywane rozmowy 
rzucały czasem na problem nieoczekiwane nowe światło.

Materiały z rozmów spisywane były w notatnikach, rozmowy przeważ-
nie były nagrywane, jeśli rozmówca wyrażał na to zgodę. Niekiedy zapiski 
ograniczały się do zdawkowych informacji bądź najważniejszych cytatów, 
które pojawiły się w trakcie rozmowy, a których nieuwzględnienie mogłoby 
znacznie zubożyć całość materiału. Być może nawet te przypadkowe i spon-
taniczne rozmowy mają niekiedy przewagę nad zaplanowanymi i struktura-
lizowanymi wywiadami. Jak bowiem pisze Krzysztof Konecki:

By badać (…) rzeczywistość, należałoby znaleźć się jak najbliżej ludzi, żeby zrozu-
mieć ich definicje sytuacji i działania. Obserwacji należy więc dokonywać w natural-
nym otoczeniu ludzi, tj. tam, gdzie żyją i pracują. Jeśli człowiek wytwarza warunki 
do swego działania, to można przypuszczać, że działa on w swym własnym świecie320.

Wydaje się zatem, że nawiązywanie rozmów na temat Facebooka w natu-
ralnych warunkach spełnia ten postulat.

Po wyodrębnieniu pierwszych kategorii teoretycznych związanych 
z  przyczynami korzystania z  Facebooka wnioski z  przeprowadzonych 
badań zestawione zostały z  wnioskami innych autorów, którzy zajmu-
ją się problematyką serwisów społecznościowych. W pracy nad niniejszą 
książką analiza źródeł z zakresu literatury przedmiotu odbyła się dopiero 

320 K. Konecki, Studia z  metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warsza-
wa 2000, s. 35.
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po wyodrębnieniu pierwszych kategorii badawczych z zebranego materia-
łu empirycznego. Jak  bowiem piszą twórcy teorii ugruntowanej Barney 
G. Glaser i Anselm L. Strauss:

Zwykłe zbieranie danych pod kategorię, która powstała na gruncie innej teorii, 
ma tendencję do hamowania tworzenia nowych kategorii, ponieważ główny wy-
siłek skierowany jest nie tyle na ich generowanie, co na selekcję danych. (…) Efek-
tywną strategią jest, na początku, dosłownie zignorować literaturę teoretyczną i li-
teraturę przedmiotu dotyczącą badanego obszaru rzeczowego w celu upewnienia 
się, że wyłonienie się kategorii nie zostanie „zanieczyszczone” przez pojęcia bar-
dziej stosowne do innych obszarów. Podobieństwa i zbieżności z literaturą mogą 
zostać ustalone, gdy analityczny rdzeń tych kategorii już się wyłoni321.

Niemniej jednak czytelnikowi zaprezentowany zostanie najpierw krót-
ki przegląd stanu badań, a dopiero potem szczegółowa analiza badań włas-
nych. Proces konceptualizacji i definiowania pól oraz kategorii badawczych 
opisany zostanie w kolejnym podrozdziale. Jest to zabieg celowy, gdyż taka 
kolejność pozwala zorientować się, że wyniki badań własnych były dość za-
skakujące, zwłaszcza w odniesieniu do spostrzeżeń innych autorów, co przy-
czyniło się zresztą do podjęcia decyzji o konieczności zastosowania triangu-
lacji metod w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

3.1. Przyczyny korzystania z Facebooka w literaturze przedmiotu

Polskie badania dotyczące serwisów społecznościowych

Jakkolwiek w międzynarodowych bazach danych można znaleźć wiele tekstów 
dotyczących przyczyn korzystania z serwisów społecznościowych, to w Polsce 
badaniem takich aspektów ciągle zajmuje się stosunkowo niewiele osób. Sporo 
jest wprawdzie prac poświęconych mediom społecznościowym, jednak tych 
na temat stricte serwisów społecznościowych nadal jest dosyć mało. Dla przy-
kładu w  bazie Federacji Bibliotek Publicznych do zapytania „Facebook” 

321 B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościo-
wego, Kraków 2009, s. 34–35.
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wyświetla się 38 wyników (w międzynarodowej bazie EBSCO ponad 7 tysięcy). 
Polskie prace poświęcone serwisom społecznościowym to także w większości 
prace analizujące biznesowy i marketingowy potencjał social network sites, rza-
dziej społeczne aspekty związane z korzystaniem z nich.
Badaniem przyczyn używania SNS zajmuje się w  Polsce między innymi 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Badania przeprowadzane są 
regularnie od 2008 roku na  losowo dobranej reprezentatywnej próbie do-
rosłych Polaków. Tabela 5 przedstawia wyniki z  raportu opublikowanego 
w 2010 roku322, dotyczące użytkowania serwisów (tutaj określanych mianem 
portali) społecznościowych w Polsce.

Tabela 5. Cele korzystania z portali społecznościowych – badanie CBOS z 2010 roku

Cele korzystania z portali społecznościowych
Odsetki wskazań wśród:

użytkowników portali
(N = 338)

użytkowników 
Internetu
(N = 542)

ogółu dorosłych
(N = 1056)

Utrzymanie kontaktów ze znajomymi, 
grupami znajomych

85 53 27

Zaspokajanie ciekawości 78 49 25

Odnowienie dawnych znajomości 73 46 23

Wypełnianie wolnego czasu 63 39 20

Słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub 
zdjęć, czytanie tekstów

56 35 18

Zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, 
tekstów

43 27 14

Rozmawianie na interesujące tematy, uczest-
niczenie w forach dyskusyjnych

42 26 14

Nawiązywanie nowych kontaktów towa-
rzyskich

36 22 12

Szukanie pracy, zaprezentowanie się poten-
cjalnym pracodawcom

21 13 7

Nawiązanie znajomości zawodowych, 
biznesowych

17 11 5

Źródło: CBOS, Raport Społeczności wirtualne, Warszawa 2010, [online] http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2010/K_058_10.PDF [dostęp: 19.05.2015].

322 Zgodnie z  informacjami podanymi w  raporcie badanie przeprowadzono na  liczącej 
1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
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Jak widać, według tego badania CBOS przyczyną o znaczeniu pierwszo-
rzędnym jest potrzeba utrzymywania kontaktów ze znajomymi. Drugą z ko-
lei, najistotniejszą z punktu widzenia użytkowników SNS, jest potrzeba zaspo-
kojenia ciekawości. Niestety w badaniu brak informacji, czego owa ciekawość 
dotyczy, co jest dość problematyczne, gdyż ciekawi możemy być na przykład 
tego, co się aktualnie dzieje na świecie, co robią nasi znajomi, czy po pro-
stu jak działa dany serwis. Ciekawa jest również przyczyna określona jako 
„wypełnianie wolnego czasu” – wolny czas można bowiem także wypełniać 
zarówno podczas rozmów na czacie ze znajomymi za pośrednictwem serwi-
su, jak  i  przeszukując facebookowe strony w  poszukiwaniu interesujących 
treści. Niemniej jednak największym problemem w przypadku tegoż raportu 
jest brak informacji odnoszących się do sposobu przeprowadzenia badania, 
a w szczególności tego, czy ankietowani odpowiadali na pytania otwarte i sami 
wpisywali poszczególne przyczyny, czy też może pytanie miało charakter za-
mknięty, a badani wybierali warianty spośród zaproponowanych w ankiecie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w raporcie CBOS opublikowanym w 2014 roku, 
który prezentuje wyniki badań dotyczące przyczyn korzystania z serwisów spo-
łecznościowych w latach 2008–2014. Dane zostały przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6. Cele korzystania z serwisów społecznościowych wśród polskich internautów 
w latach 2008–2014 według badań CBOS (w %)

Cele korzystania z portali 
społecznościowych

Wskazania wśród użytkowników Internetu w poszczególnych latach

III 2008 VI 2009 IV 2010 V/VII 2011 V 2012 V 2013 IV 2014

Utrzymywanie kontaktów ze znajo-
mymi, grupami znajomych – 56 53 50 50 50 54

Odnowienie dawnych znajomości 40 50 46 43 37 41 40

Słuchanie muzyki, oglądanie filmów 
i zdjęć, czytanie tekstów 27 38 35 36 33 39 38

Rozmawianie na interesujące tematy, 
uczestniczenie w forach dyskusyjnych – – 26 21 26 27 25

Zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, 
muzyki, tekstów 18 27 27 23 21 24 26

Nawiązanie nowych kontaktów 
towarzyskich 21 27 22 21 19 19 20

Szukanie pracy, zaprezentowanie się 
potencjalnym pracodawcom 11 17 13 16 15 18 16

Nawiązanie znajomości biznesowych 9 15 11 13 11 14 15

Źródło: CBOS, Raport Korzystanie z  Internetu, Warszawa 2014 [online] http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2014/K_082_14.PDF [dostęp: 9.05.2015].
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Propozycje odpowiedzi są tutaj nieco bardziej precyzyjne. Wyniki poka-
zują, że badani deklarowali przeważnie, iż korzystają z SNS, aby utrzymywać 
kontakty ze znajomymi czy też odnowić dawne znajomości.

Oprócz badań CBOS często, zwłaszcza w mediach tradycyjnych i na 
portalach internetowych, cytowany jest raport Socjalni Polacy przygoto-
wany przez serwis GoldenLine. Ze strony www.polskieradio.pl możemy 
dowiedzieć się323, że badanie odbyło się we wrześniu 2012 roku i uczest-
niczyło w nim 1600 użytkowników portalu (66% respondentów to oso-
by posiadające stałą pracę, 23% to osoby poszukujące pracy). Struktura 
wiekowa ankietowanych wyglądała następująco: 39% to osoby w wieku 
30–39 lat, 38% to  osoby w  przedziale 25–29 lat, 10% stanowiły osoby 
w przedziale wiekowym 18–24  lata. Osoby powyżej 40.  roku życia sta-
nowiły 12%324.

Według tego raportu głównym czynnikiem skłaniającym do tworzenia 
profili w serwisach społecznościowych jest możliwość podtrzymywania kon-
taktów ze znajomymi (51% respondentów). W drugiej kolejności pod wzglę-
dem ważności jest pragnienie budowania wizerunku swojej osoby w Inter-
necie (20%). Jeśli zaś chodzi o  samego Facebooka, to  zgodnie z  raportem 
najczęstszym powodem zakładania konta w tym serwisie jest chęć podtrzy-
mywania prywatnych kontaktów ze znajomymi (93% odpowiedzi). 33% ba-
danych chce za pośrednictwem FB budować swój wizerunek w Internecie, 
a 17% podtrzymywać relacje służbowe325. Brak jednak informacji, czy ankie-
towani udzielali odpowiedzi na pytania otwarte, czy zamknięte.

W  Polsce serwisami społecznościowymi zajmują się przedstawiciele 
wielu dyscyplin, w  tym przede wszystkim psychologii, pedagogiki, so-
cjologii oraz zarządzania. Wszyscy zdają się zgodnie twierdzić, że  pod-
trzymywanie i nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi to podstawowa 
potrzeba determinująca decyzję o założeniu konta w serwisie społecznoś-
ciowym. Sporadycznie podaje się inne przyczyny, toteż warto przyjrzeć 
się im bliżej. Agnieszka Szewczyk, badając popularność funkcji serwisów 

323 Co ciekawe, do pierwotnego źródła raportu niezwykle trudno dotrzeć. Nie jest on do-
stępny w Internecie, natomiast informacji na jego temat nie sposób pozyskać drogą mailową 
(adres kontaktowy serwisu GoldenLine jest nieaktywny). Być może raport dostępny jest po-
przez serwis GoldenLine, autorka nie posiada jednak konta w tymże serwisie.

324 Dlaczego mamy konta na serwisach społecznościowych, [online] http://www.polskiera-
dio.pl/111/1888/Artykul/724260,Dlaczego-mamy-konta-na-socmediach [dostęp: 9.05.2015].

325 Tamże.
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społecznościowych, zauważa, że  mogą one służyć różnym celom i  jak-
kolwiek dominująca jest potrzeba kontaktu z  innymi ludźmi, to  poza 
tym ważna w przypadku SNS może być także kwestia wymieniania się in-
formacjami pomiędzy użytkownikami326. Jędrzej Musiał również stwier-
dza, że dzięki serwisom społecznościowym „bardzo wiele osób korzysta 
z subskrypcji informacji, (…) co umożliwia darmową i efektywną wymianę 
informacji”327. Kwestii tej jednak nie poświęca autor więcej uwagi. Badacze 
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
wśród możliwości, jakie dają serwisy społecznościowe, wyróżniają między 
innymi: prezentowanie własnego wizerunku, pozyskiwanie informacji, 
rozrywkę czy zarabianie pieniędzy. Zaznaczają przy tym, że: „ludzie korzy-
stają z portali społecznościowych przede wszystkim w celu nawiązywania 
i utrzymywania kontaktów z innymi oraz (w mniejszym stopniu) do śle-
dzenia aktywności innych użytkowników. (…) Podstawą działania portali 
jest jednak możliwość komunikowania się z  innymi użytkownikami”328. 
W konkluzji autorzy stwierdzają, iż wyróżnienie jedynego i uniwersalne-
go motywu angażowania się w aktywność w serwisach społecznościowych 
jest niemożliwe, bowiem tak jak  wielu jest ich użytkowników, tak wiele 
potrzeb mogą zaspokajać, a  do  najważniejszych z  nich należą: potrzeba 
kontaktu, rozrywki, przynależności i autoprezentacji329.

Jeden z  niewielu przykładów badań, w  których zastosowano analizę 
jakościową (jako wsparcie ilościowej), możemy znaleźć w artykule Kata-
rzyny Makaruk skupiającym się na  użytkowaniu serwisów społecznoś-
ciowych przez najmłodszych internautów (14–17 lat). Praca opisuje ba-
danie przeprowadzone w ramach finansowanego przez Unię Europejską 
projektu badawczego EU NET ADB, którego celem jest eksploracja za-
gadnień związanych z problemem uzależnienia od  Internetu wśród do-
rastającej młodzieży w Europie330. W odniesieniu do powodów korzysta-
nia z serwisów społecznościowych Makaruk pisze: „Popularność portali 

326 A. Szewczyk, Popularność funkcji serwisów społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 381–395.

327 J. Musiał, Rozwój serwisów społecznościowych i ich wpływ na teraźniejszego obywatela interne-
towego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”. Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 311–319.

328 M. Kotyśko, P. Izdebski, M. Michalak, P. Andryszak, A. Pluto-Prądzyńska, Nadmierne 
korzystanie z sieci społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania” 2014, nr 2, s. 177–194.

329 Tamże.
330 Zob. http://www.eunetadb.eu/pl/ [dostęp: 25.05.2015].
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społecznościowych wynika niewątpliwie z wielu udogodnień i różnorod-
nych opcji, jakich dostarczają. Analizując wypowiedzi respondentów, 
można wnioskować, że  jego atrakcyjność związana jest zarówno z moż-
liwością komunikowania się z  innymi, jak  i  bycia na  bieżąco z  różnego 
rodzaju informacjami”331. Jest to jeden z niewielu przykładów, w których 
równorzędną w stosunku do podtrzymywania kontaktów rolę odgrywa 
pozyskiwanie informacji.

Na uwagę zasługują spostrzeżenia Jana Krefta, który zauważył, że Face- 
book jest czymś znacznie więcej, niż nam się wydaje. Podkreślił on, iż ser-
wisy społecznościowe takie jak Facebook stanowią dla ludzi, zwłaszcza mło-
dych, źródło informacji o większym znaczeniu niż inne kanały, na przykład 
media tradycyjne332.

Analizując prace badaczy polskich pod kątem przyczyn korzystania 
z SNS, po raz kolejny można dostrzec sygnalizowany w poprzednim roz-
dziale bałagan definicyjny, co znacznie utrudnia ich odbiór. Serwisy spo-
łecznościowe bywają nazywane nie tylko portalami333, ale także (w wyni-
ku uproszczenia tłumaczenia angielskiego terminu social network sites) 
sieciami społecznościowymi czy  społecznymi, co  wprowadza pewien 
chaos. Sieci społeczne to bowiem zupełnie inny poziom analizy. Należy 
zauważyć także, że badacze w Polsce, także ci zorientowani empirycznie, 
eksplorując zagadnienia związane z korzystaniem z serwisów społecznoś-
ciowych, zwykle przeprowadzają badania ilościowe, rzadziej jakościowe, 
i  robią to w ramach istniejących już teorii, najczęściej sformułowanych 
przez zagranicznych autorów.

Zagraniczne badania dotyczące serwisów społecznościowych

Wśród zagranicznych publikacji na  szczególną uwagę zasługują prace 
badaczek takich jak danah boyd i Nicole B. Ellison, które jako pierwsze 
zakwestionowały twierdzenie dotyczące istotnej roli serwisów społeczno- 

331 K. Makaruk, Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU 
NET ADB, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 1, s. 69–79.

332 Wystąpienie prof. Jana Krefta na konferencji naukowej Media publiczne i ich finanso-
wanie, która odbyła się 7 maja 2015 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zob. też: J. Kreft, Za fasadą społeczności, Kraków 2015.

333 Definicja portalu internetowego została przytoczona w przypisie 52.
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ściowych w procesach związanych z nawiązywaniem nowych kontaktów. 
Stworzyły one również precyzyjną definicję social network sites334, kładąc 
przy tym nacisk na fakt, że SNS raczej odzwierciedlają aniżeli generują 
istnienie sieci społecznych335. Boyd jest ponadto autorką dwóch pozycji 
dotyczących serwisów społecznościowych, ich roli i  znaczenia w  życiu 
amerykańskich nastolatków: It’s Complicated – The Social Lives of Net-
worked Teens336 oraz Taken Out of  Context: American Teen Sociality in 
Networked Publics337.

Kolejne istotne teksty dotyczyły obalenia funkcjonującego w społecz-
nej świadomości mitu, jakoby serwisy społecznościowe stanowiły narzę-
dzie służące głównie rozrywce i celom prywatnym. Tutaj należy wyróżnić 
pracę Era Facebooka338 autorstwa Clary Shih, która pisała o ogromnym 
marketingowym potencjale serwisów społecznościowych, czy tekst Nico-
le B. Ellison, Charlesa Steinfielda i Cliffa Lampe, którzy zwrócili uwagę 
na potencjał SNS w zakresie wykorzystywania sieci kontaktów339. Szeroko 
dyskutowana była także publikacja autorstwa Pasquale De Meo, Emilia 
Ferrary, Giacomo Fiumary i Alessandra Provettiego340, w której opisano 
znaczenie serwisów społecznościowych w  kontekście podtrzymywania 
tzw. słabych więzi.

Badacze Robert E. Wilson, Samuel D. Gosling i  Lindsay T. Graham 
w opublikowanym na łamach „Perspective on Psychological Science” arty-
kule A Review of Facebook Research in the Social Sciences zaprezentowali 
niezwykle szeroki i wyczerpujący przegląd stanu badań dotyczących Face-
booka. Poddali oni analizie 412 pozycji naukowych odnoszących się do tego 

334 Definicja ta została przedstawiona na s. 40–41.
335 Zob. d. boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, 

„Journal of Computer-Mediated Communication” 2008, nr 13, s. 210–230.
336 d. boyd, It’s Complicated – The Social Lives of Networked Teens, New York 2014.
337 Taż, Taken Out of  Context: American Teen Sociality in Networked Publics, New 

York 2008, [online] http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf [dostęp: 
20.05.2015].

338 C. Shih, Era Facebooka, Gliwice 2012. 
339 N. Ellison, C. Steinfield, C. Lampe, The Benefits of Facebook “Friends”: Social Capital and 

College Students’ Use of Online Social Network Sites, „Journal of Computer-Mediated Commu-
nication” 2007, nr 12, s. 1143−1168.

340 P. De Meo, E. Ferrara, G. Fiumara, A. Provetti, On Facebook, Most Ties Are Weak, „Com-
munications of the ACM” 2014, nr 57 (11), s. 78–84.
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serwisu341. Zauważyli, że Facebook jest przedmiotem analiz dla reprezen-
tantów wielu dyscyplin: prawników, ekonomistów, socjologów, ekspertów 
z  zakresu marketingu. Dostrzegli również, iż  całość przeanalizowanego 
przez nich dorobku naukowego w kwestii motywacji do korzystania z tego 
serwisu można podzielić na dwa główne typy: zewnętrzne (external) i we-
wnętrzne (internal). W ramach motywacji zewnętrznych wyróżnia się presję 
zewnętrzną (pochodzącą z otoczenia jednostki), która daje bodziec i zachę-
ca (en courage) do angażowania się w zachowania związane z Facebookiem. 
Dotyczy to pewnych funkcji użytkowych, w jakie wyposażony jest ten ser-
wis, takich jak na przykład komunikator umożliwiający zarówno wysyłanie 
wiadomości, jak  i  rozmowę w  czasie rzeczywistym, funkcja przypomina-
nia o urodzinach innych użytkowników (będących znajomymi w ramach 
serwisu) czy  też poczta elektroniczna dostarczana na  prywatne skrzynki 
e-mailowe internautów nieposiadających jeszcze konta w  serwisie. Poczta 
trafia zarówno od różnego rodzaju instytucji czy osób, którym adresat sam 
udostępnił swój adres mailowy, jak i bezpośrednio od Facebook Inc. Rysunek 
9 prezentuje drugi typ korespondencji.

Rysunek 9. Wiadomość e-mail wykreowana przez Facebooka

Źródło: archiwum własne.

341 R.E. Wilson, S.D. Gosling, L.T. Graham, A Review of Facebook Research in the Social 
Sciences, „Perspective on Psychological Science” 2012, nr 7 (3), s. 203–220.
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Jak widać na rysunku 9, nieposiadający konta w serwisie adresat otrzymuje 
wiadomość wykreowaną w formie powiadomienia, nakłaniającą do utworzenia 
profilu. Wiadomość jest stworzona w taki sposób, by sprawiać wrażenie, że zosta-
ła wysłana na wniosek rzeczywistego znajomego adresata, który już posiada kon-
to na Facebooku. Dodatkowym środkiem wzmacniającym przekaz są nazwiska 
i wizerunki innych osób, które również mają profile w serwisie i są znane adresa-
towi. W przypadku braku chęci założenia konta następują ponaglenia, stworzone 
w formie przypomnień. Rysunek 10 przedstawia wiadomość ponaglającą.

W tym wypadku zastosowano silniejszą perswazję, mającą zachęcić in-
ternautę do utworzenia profilu. W prawym górnym rogu widać informację, 
że założenie konta w serwisie nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat 
i  że możliwość rejestracji jest powszechnie dostępna. Poniżej znajdują się 
nazwiska i wizerunki osób, które rzeczywiście są znane adresatowi e-maila, 
a na samym dole tekst promujący serwis o silnie perswazyjnym charakterze:

Rysunek 10. Ponaglająca wiadomość e-mail wykreowana przez Facebooka

Źródło: archiwum własne.
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Facebook to wspaniałe miejsce, umożliwiające bycie w kontakcie ze znajomymi, 
dodawanie zdjęć i klipów wideo czy tworzenie wydarzeń. Ale najpierw musisz się 
przyłączyć! Zarejestruj się jeszcze dziś, aby utworzyć własny profil i kontaktować 
się ze znajomymi342.

Warto przy tym zauważyć jeszcze jedną interesującą rzecz: adresat tego 
typu wiadomości otrzymuje na swoją prywatną skrzynkę mailową wiado-
mości bezpośrednio od  Facebooka, nawet jeżeli nigdy nie posiadał konta 
w serwisie ani nie próbował go utworzyć. Serwis przechwycił adres mailowy 
ze skrzynek mailowych znajomych adresata, którzy kontaktowali się z nim 
wcześniej, wysyłając wiadomości.

Presja zewnętrzna może być istotnym czynnikiem decydującym o utwo-
rzeniu profilu w serwisie, a działania Facebooka skierowane bezpośrednio 
do osób nieposiadających konta dodatkowo ją pogłębiają. Wśród czynników 
wewnętrznych Wilson i inni wskazują na obecne w literaturze główne kate-
gorie określające powody korzystania z Facebooka. Są to motywacje związa-
ne z potrzebą społecznego zaangażowania, takie jak343:

• potrzeba utrzymywania kontaktu ze znajomymi;
• korzyści wynikające z podtrzymywania kontaktu z innymi ludźmi;
• chęć przeciwdziałania nudzie;
• potrzeby związane z poczuciem własnej wartości i odczuciem osa-

motnienia.

Warto zaznaczyć, że choć badacze przeanalizowali ogromną liczbę publika-
cji, to w żadnej z nich jako główny motyw użytkowania Facebooka nie pojawia 
się na przykład kwestia dostępu do informacji (a jeśli się pojawia, to ma zna-
czenie drugorzędne). Interesujące w tym względzie spostrzeżenia prezentuje 
natomiast (nieuwzględniona przez Wilsona i in.) autorka popularnej, wydanej 
w 2010 roku książki Era Facebooka Clara Shih344. Przyczyn niezwykłej popular-
ności Facebooka dopatruje się ona wśród czynników związanych z dostępem 
do informacji, a także bezpieczeństwem. Jej zdaniem ludzie dołączają do ser-

342 Podkreślenia – M.P.
343 R.E. Wilson, S.D. Gosling, L.T. Graham, dz. cyt.
344 C. Shih, dz. cyt.
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wisów społecznościowych po to, aby znaleźć jakieś wartościowe informacje, 
a także by się nimi dzielić z innymi użytkownikami. Dzielenie się informacjami 
za pośrednictwem Facebooka ma z kolei związek z zaufaniem i poczuciem bez-
pieczeństwa. Jest to jednak specyficzna forma bezpieczeństwa, mająca niewiele 
wspólnego z  tradycyjnym postrzeganiem bezpieczeństwa w sieci. Wymiana 
informacji i poglądów, według Shih, najintensywniej zachodzi w środowisku, 
w którym czujemy się bezpiecznie. Narzędzia wprowadzane przez Facebooka, 
takie jak na przykład uwierzytelnianie na podstawie adresu mailowego, odwzo-
rowywanie prawdziwych, istniejących w świecie rzeczywistym relacji i możli-
wość regulacji ustawień prywatności, powodują, że użytkownicy serwisu czują 
się pewniej i bezpieczniej niż na innych stronach społecznościowych. Drugim, 
w opinii Shih, składnikiem wyróżniającym Facebooka spośród innych social 
network sites i gwarantującym jego sukces jest polityka ciągłego angażowania 
użytkowników, a więc możliwość „polubienia” czegoś, wysyłania zaproszeń 
na  wydarzenia, newsfeed przedstawiający stale aktualizacje dotyczące ak-
tywności znajomych (polubienia, komentarze, polecane linki itp.)345. Autorka 
traktuje ponadto serwisy społecznościowe jako integralną część życia większo-
ści internautów, a Facebooka jako przepustkę do całego Internetu. Jak pisze:

Ponad 750 milionów ludzi na świecie korzysta z serwisów społecznościowych, 
nie tylko zakładając konta, ale logując się na serwisach i spędzając 20 miliardów 
minut dziennie na  samym Facebooku346. Oznacza to niezwykłe zainteresowa-
nie ze strony niezwykłej liczby ludzi. Dla wielu z nich serwisy społecznościowe 
to pierwsze miejsce, do którego wchodzą w sieci, dobierając zasoby do przeglą-
dania w  oparciu o  to, co  pojawia się w  ich strumieniach twitterowych i  face- 
bookowych. Facebook to współcześnie drzwi do całego Internetu347.

Shih wyraźnie dostrzega istotność dostępu do  informacji związaną 
z  użytkowaniem Facebooka. Autorka nie przedstawia jednak żadnych 
badań potwierdzających to podejście, a  sam proces wymiany i dzielenia 
się informacją traktuje raczej jako efekt wtórny korzystania z SNS aniżeli 
główny powód obecności w tym serwisie w ogóle.

345 Tamże, s. 41–42.
346 Dane na 2010 r.
347 Tamże, s. 31.
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3.2. Potrzeba kontroli i bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji

W związku z koniecznością poszerzenia obszaru badawczego i pozyskania 
informacji dotyczących przyczyn korzystania z  serwisów społecznościo-
wych przeprowadzone zostało badanie jakościowe. Odbywało się ono w la-
tach 2013–2016. Uczestnicy badania dobierani byli tak, aby cała grupa była 
jak najbardziej zróżnicowana (pod względem na przykład kierunków stu-
diów czy miejsca zamieszkania), przy zachowaniu zasad doboru próby pole-
gającym na wyborze osób najmniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
Na podstawie 20 wywiadów pogłębionych i kilkunastu nierejestrowanych 
rozmów przeprowadzonych z osobami korzystającymi z serwisów społecz-
nościowych (w tym przede wszystkim z Facebooka) skonstruowane zostały 
następujące kategorie konceptualne odnoszące się do przyczyn korzystania 
z serwisów społecznościowych:

A. Potrzeba kontroli i bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji;
B. Potrzeba posiadania uniwersalnego narzędzia umożliwiającego 

indywidualne zarządzanie procesami o charakterze informacyj-
no348-komunikacyjnym349;

C. Potrzeba bieżącej komunikacji i utrzymywania kontaktu z innymi 
użytkownikami.

Kolejność tych kategorii podana jest w sposób nieprzypadkowy. Zostały 
one uporządkowane ze względu na stopień ważności, jaki nadawali im bada-
ni. W dalszej części rozdziału każdy z punktów został opisany szerzej.

348 Określenie „informacyjny” należy tutaj rozumieć jako związany z przepływem infor-
macji, a więc odnoszący się do treści w procesach komunikacyjnych, a nie na przykład rozwoju 
technologii informacyjnej.

349 Określenia „komunikacja/komunikacyjny” należy tu rozumieć przede wszystkim jako 
komunikację z  innymi użytkownikami zorientowaną na podtrzymywanie kontaktów/relacji 
interpersonalnych. Sama komunikacja już z definicji sugeruje wymianę informacji pomiędzy 
uczestnikami procesu komunikacyjnego, toteż sfera informacyjna i komunikacyjna nie dają 
się całkowicie oddzielić. Patrząc jednak przez pryzmat celowości wykorzystania serwisów spo-
łecznościowych, można wyróżnić motywację zorientowaną na pozyskanie informacji i zorien-
towaną na  podtrzymywanie relacji, dlatego określenie „komunikacyjny” w  niniejszej pracy 
oznacza przede wszystkim potrzebę komunikowania zorientowaną na podtrzymywanie relacji.
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Dostęp do informacji jako kwestia o znaczeniu priorytetowym

Specyficzne zasady obowiązujące w sieciowym społeczeństwie informacyj-
nym opisane zostały w rozdziale drugim. Wiadomo zatem, że  informacja 
jest dobrem o znaczeniu priorytetowym. Osoby uczestniczące w wywiadach 
także wielokrotnie podkreślały, jak bardzo jest ona dla nich istotna. Widać 
to chociażby we fragmencie transkrypcji jednego z wywiadów, zaprezento-
wanym w tabeli 7.

Tabela 7. Wywiad350

Arek, 20 lat351, Warszawa

Najpierw miałem konto na G+, ale na Fejsie założyłem dlatego, że tam były wrzucane różne rzeczy odnośnie 
studiów, materiały, na grupy, te, które tam są porobione, jakieś informacje itd. itd. Także żeby nie być z tyłu, 
żeby nie przegapić, no to w końcu zdecydowałem się… Potem tam oczywiście doszły jakieś rzeczy, ale po-
wiedzmy, że powodem głównym było to, że stwierdziłem, że jak nie będę miał, to na tym stracę w kontekście 
naukowym. (…)

Podstawowym motywem założenia konta na FB w twoim wypadku była więc chęć nadążania…?

Potrzeba informacji!

(…) jakaś presja to była? Czy gdybyś nie założył konta, to i tak byś sobie radził?

Myślę, że  byłoby mi dużo ciężej, nie mówiłbym o  tym w  charakterze presji, ale  raczej w  charakterze po 
prostu utrudniania sobie na siłę. Jak ktoś się lubi męczyć, no to  lubi, ale generalnie większość osób lubi 
raczej mieć łatwiej niż trudniej, więc tak też było w tym przypadku. Jak do czegoś można dotrzeć w sposób 
dość prosty i szybki, no to raczej z tej drogi się będzie korzystało, a nie kombinowało naokoło i… no nie 
wiem… dzwonienie do ludzi czy… proszenie ich na zajęciach, żeby coś wysłali mailem (…) no powiedz-
my, że to  jest…, że to by było dużo bardziej uciążliwe i dla nich, i dla mnie, tak że w tym aspekcie póki 
co FB się sprawdza.

Źródło: badania własne.

Potrzeba informacji została w tym wypadku (jak zresztą w większości 
pozostałych) wyartykułowana bardzo wyraźnie. Jednakże badani, poza tą 
oczywistą kwestią, zwracali uwagę przede wszystkim na coś innego, mia-
nowicie na istotność dostępu. W tabeli 8 zaprezentowano jedną z wypo-
wiedzi tego typu.

350 Wiek osób badanych podawany jest w momencie przeprowadzania wywiadu. Z nie-
którymi osobami rozmawiano kilkukrotnie, dlatego też czasem w przypadku tej samej osoby 
będzie podany inny jej wiek.
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Tabela 8. Wywiad

Michał, 23 lata, Warszawa

(…) każdy tak naprawdę miał tam [na Facebooku – przyp. M.P.] swój profil, oprócz tego były różne grupy 
dyskusyjne, na przykład grupy projektowe miały swoje strony tworzone właśnie na Facebooku, więc żeby 
mieć dostęp do wszystkich informacji na bieżąco, trzeba było mieć własne konto. (…) W ramach tych grup 
wspólne umawianie się na spotkanie albo przesyłanie jakichś materiałów, no a oprócz tego, wiadomo, jakieś 
tam takie prywatne konwersacje. Prawdę mówiąc, tworzenie tych grup dla projektów to było może kilka 
takich przypadków, a później jak już się ma konto, to zaczyna się też rozmawiać na prywatne tematy (…). 
Na Naszej Klasie to była też podobna sytuacja, wszyscy w klasie mieli konto, no więc założyłem też. (…) Po-
tem wszyscy znajomi z Naszej Klasy przenieśli się na Facebooka, posiadanie dwóch kont przestało mieć sens. 
(…) Trzeba mieć na to czas, żeby zajrzeć na wszystkie komunikatory.

Źródło: badania własne.

Na  tym przykładzie widać wyraźnie, że  kwestia dostępu do  informacji 
stała się głównym powodem podjęcia decyzji o  założeniu konta na  Face- 
booku. Nie jest to też po prostu sam dostęp, chodzi bowiem o dostęp  bieżący, 
a zatem o możliwość posiadania narzędzia, które pozwoli na permanentną 
kontrolę nad przepływem różnego rodzaju informacji, zapewniając przy 
tym możliwość zarówno odbierania, jak i nadawania treści oraz komunika-
tów. Na tym przykładzie widać także, że tak często podnoszona w literatu-
rze przedmiotu kwestia podtrzymywania kontaktów i komunikacji z innymi 
użytkownikami schodzi wyraźnie na dalszy plan wobec potrzeby kontroli nad 
przepływem i dostępem do informacji. W ostatnim zdaniu przytoczonej w ta-
beli 8 wypowiedzi zarysowuje się jeszcze jedna kategoria badawcza – potrzeba 
optymalizacji w zakresie użytkowania narzędzi internetowych. Okazuje się, 
że Michał stara się ograniczyć liczbę używanych narzędzi do niezbędnego 
minimum. Sprawa ta szerzej zostanie omówiona w dalszej części rozdziału.

Jeśli chodzi o przyczyny korzystania z Facebooka, można zaobserwować 
występujące poczucie konieczności związane z posiadaniem konta w tymże 
serwisie. Ilustracją tego niech będzie wypowiedź jednej z osób przedstawio-
na w tabeli 9.

Tabela 9. Wywiad

Kasia, 18 lat, Radomsko

Na Facebooku wszyscy pisali różne rzeczy o różnych sprawach związanych ze szkołą. Jak szłam do liceum, żeby 
wiedzieć, co oni tam piszą, musiałam założyć konto. Na Naszej Klasie nie pisali, tylko na Facebooku. Mój brat mnie 
namawiał już wcześniej. Miał konto, śmiałam się z niego, mówiłam, że nigdy tego nie założę, ale koledzy z nowej 
szkoły mieli… Musiałam założyć, bo nic bym nie wiedziała.

Źródło: badania własne.
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Widać wyraźnie, że przed pójściem do nowej szkoły Kasia nie planowa-
ła założenia konta, wręcz przeciwnie – wyrażała niechęć wobec Facebooka.  
Jednak silna potrzeba dostępu do  informacji sprawiła, że  podjęła, trochę 
wbrew sobie, decyzję o  utworzeniu profilu. Zdała sobie bowiem sprawę 
z tego, że Facebook jest jedynym kanałem gwarantującym skuteczny dostęp 
do informacji. Poczucie konieczności widoczne jest również we fragmentach 
zamieszczonych w tabelach 7 i 8.

Osoby badane zwracały także uwagę na  to, że  ryzyko utraty ważnych 
informacji w związku z nieposiadaniem konta na Facebooku to nie tylko ich 
wyobrażenie, lecz realne zagrożenie. Wielokrotnie opisywały sytuacje, kiedy 
brak konta skutkował utratą czegoś, na przykład możliwości uczestniczenia 
w ważnych wydarzeniach, szansy na poznanie ciekawych ludzi. W tabeli 10 
przedstawiona została wypowiedź studenta socjologii, który mimo iż dłu-
go wzbraniał się przed korzystaniem z Facebooka, ostatecznie założył konto 
w serwisie, będąc na wymianie studenckiej Erasmus.

Tabela 10. Wywiad

Maciek, 26 lat, Kraków

Powodem [założenia konta – przyp. M.P.] było to, że musiałem komunikować się z innymi (…) [w związku – przyp. 
M.P.] z wydarzeniami, które dotyczyły przebywania tam. To jest Erasmus, mnóstwo się dzieje: imprezy, wydarze-
nia, eventy, różne spotkania, także integracyjne. No i po drugim albo trzecim razie, jak się okazało, że nie byłem 
gdzieś, gdzie powinienem być, uznałem, że koniec tego i zakładam!

Źródło: badania własne.

Przykład ten wyraźnie pokazuje jeszcze jedną, wspomnianą już kwestię, 
mianowicie znaczenie komunikacji z innymi w relacji do pozyskiwania infor-
macji. Maciek stwierdził bowiem, że powodem utworzenia profilu w serwisie 
była konieczność komunikowania się. Z jego dalszej wypowiedzi wynika jed-
nak, iż to właśnie potrzeba dostępu do informacji była bezpośrednią przyczy-
ną, a komunikowanie się z innymi miało mu jedynie tenże dostęp zapewnić. 
Kiedy odczuł dyskomfort związany z tym, że informacje go omijają, postano-
wił przestać dłużej wzbraniać się przed założeniem konta.

W wywiadach uczestniczyły także osoby, które po pewnym okresie korzy-
stania zdecydowały się na usunięcie konta na Facebooku351. Z ich perspektywy 
dostrzegalna była różnica dotycząca stanu posiadania i nieposiadania takiego 

351 Ta grupa szerzej opisana została w rozdziale czwartym.
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konta. I w tym wypadku wyraźnie rysuje się pole w obszarze potrzeby dostę-
pu do informacji, jak również utrata poczucia bezpieczeństwa w tym zakresie 
następująca niemal równocześnie z utratą profilu. Wypowiedź jednej z respon-
dentek zamieszczona w tabeli 11 stanowi dobrą tego ilustrację.

Tabela 11. Wywiad352

Iwona, 27 lat, Częstochowa (brak konta na Facebooku w momencie przeprowadzania wywiadu)

Myślisz, że już nie wrócisz do używania Facebooka?

No myślę, że nie wrócę353, ale myślę, że z tego powodu omija mnie dużo informacji różnego typu.

Na przykład?

Co się dzieje na mieście, kto się hajtnął, jakichś newsów i dyskusji, które są na tapecie, jakichś hitów muzyczno-
-życiowych…

Źródło: badania własne.

Widać wyraźnie, że osoba wypowiadająca się doświadcza poczucia utra-
ty czegoś, jakichś istotnych z  jej punktu widzenia informacji. Można też 
dostrzec szeroki wachlarz informacji pozyskiwanych za  pośrednictwem 
Facebooka: od newsów, bieżących doniesień i treści dotyczących zaintereso-
wań po informacje o charakterze prywatnym, a także opinie i komentarze in-
nych użytkowników (problem opisany został również w rozdziale czwartym).

Fear of missing out (FoMO) w kontekście korzystania z Facebooka

Warto w  tym miejscu poświęcić trochę miejsca zagadnieniu tzw. FoMO 
(ang.  fear of  missing out), ponieważ podczas analizy materiału z  wywia-
dów wyraźnie zarysowują się pewne kategorie, które zdają się potwierdzać 
tę teorię. W dyskursie powszechnym można znaleźć stwierdzenia, że prze-
jawem FoMo jest poczucie nieuchronności i  konieczności „nieustannego 
nadążania”, co objawia się poprzez uporczywe odświeżanie i sprawdzanie 
na przykład poczty elektronicznej czy powiadomień w serwisach społecz-
nościowych353. Z psychologicznego punktu widzenia FoMO to lęk związany 

352 Iwona reaktywowała konto. Więcej miejsca osobom, które znalazły się w podobnej sy-
tuacji, poświęcone zostało w rozdziale czwartym.

353 Zob. K. Majak, Boisz się, że przegapisz ten artykuł? Możesz cierpieć na FoMO, [on line], 
http://natemat.pl/48385,boisz-sie-ze-przegapisz-ten-artykul-mozesz-cierpiec-na-fomo-wy-
wiad [dostęp: 20.05.2015].



Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym…

130

z przekonaniem, że inni mogą uczestniczyć w czymś ciekawym, co może 
nas ominąć, jeśli nie będziemy na  bieżąco kontrolować i  wykorzystywać 
nadarzających się licznych okazji. Tu właśnie rodzi się potrzeba permanen-
tnego kontaktu i nieustannego śledzenia informacji dotyczących na przy-
kład życia naszych znajomych354. Dan Herman, który jest autorem definicji 
FoMO, twierdzi, iż problem powstaje, gdy zestawiamy nasze szanse z liczbą 
opcji, które potencjalnie mamy do wykorzystania, przy czym chcielibyśmy 
wykorzystać ich jak najwięcej i zrobić to jak najlepiej. Doświadczamy wów-
czas poczucia, że inni zarówno mogą więcej, jak i robią więcej (najczęściej 
na podstawie naszego wyobrażenia o tym, co robią, niekoniecznie zaś stanu 
faktycznego), co  skutkuje nieprzyjemnym przeświadczeniem, że  tracimy 
bezpowrotnie wiele szans, a w konsekwencji „wypadamy z obiegu”355. Pro-
ces ten widać na schemacie przedstawionym na rysunku 11.

Rysunek 11. Proces powstawania FoMO

DUŻA LICZBA OPCJI DO WYKORZYSTANIA
D 

POSTRZEGANA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA DOSTĘPNYCH OPCJI
(w zestawieniu z postrzeganą normą – ile mogą inni)

D

PROJEKCJA
(wyobrażenia na temat tego, co się traci)

D

FEAR OF MISSING OUT
(lęk przed „wypadnięciem z obiegu”)

Źródło: M. Popiołek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social) mediatyzacja życia 
codziennego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, t. 58, nr 1 (221), s. 60–71.

Wydaje się, że korzystanie z serwisów społecznościowych może pogłębiać 
FoMO, ponieważ za ich pośrednictwem otrzymujemy ogromną liczbę infor-
macji dotyczących życia innych użytkowników. Badania nad kreowaniem 
wizerunku w  serwisach społecznościowych pokazują dodatkowo, że  często 

354 Zob. A.K. Przybylski i in., Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear 
of Missing Out, „Computers in Human Behavior” 2013, nr 29. s. 1841–1848. Zob. też.: M. Popio-
łek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia rodzinnego, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 2015, nr 1 221), t. 58, s. 60–71.

355 Za: M Popiołek, dz. cyt.



Potrzeba kontroli i bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji

131

wizerunek ten jest przerysowany, przesadzony356. Może to powodować poczu-
cie „pozostawania w tyle”, dyskomfort, a nawet nastroje depresyjne357.

Znaczenie informacji o charakterze publicznym i prywatnym

Na podstawie odnoszących się do informacji wypowiedzi osób uczestni-
czących zarówno w wywiadach, jak i w spontanicznych rozmowach można 
wyróżnić dwie główne kategorie informacji pozyskiwanych za pośrednic- 
twem Facebooka:

• informacje o charakterze publicznym,
• informacje o charakterze prywatnym.

Pierwsze dotyczą różnego rodzaju treści niezwiązanych z  prywatnym 
życiem innych użytkowników. Można tu wyróżnić między innymi informa-
cje dotyczące spraw bieżących: newsy, wydarzenia itp., informacje związa-
ne z zainteresowaniami (pochodzące z „zalajkowanych” stron), informacje 
na temat życia kulturalnego (odnoszące się do bieżących wydarzeń, eventów, 
dostępne na profilach podmiotów publicznych) itd. Wśród informacji pry-
watnych znajdują się natomiast wszelkie treści dotyczące życia prywatnego 
innych użytkowników, na przykład prywatne zdjęcia czy też informacje z za-
kresu bieżących wydarzeń z życia poszczególnych osób. Co ciekawe, te dwa 
zbiory informacji postrzegane są przez badanych użytkowników Facebooka 
skrajnie odmiennie. O ile informacje o charakterze publicznym są trakto-
wane jako niezwykle istotne i pożądane, o tyle te prywatne wręcz przeciw-
nie – postrzegane są jako zbędne, niechciane, a nawet zakłócające procesy 
informacyjno-komunikacyjne. Widać to dobrze na przykładzie wypowiedzi 
zamieszczonej w tabeli 12.

356 Zob. C.J. Carpenter, Narcissism on Facebook: Self-Promotional and Anti-Social Behavior, 
„Personality and Individual Differences” 2012, nr 52, s. 482–486.

357 M. Harper, Why Facebook “Selfies” Can Ruin Your Relationships, [online] http://www.
redorbit.com/news/technology/1112921014/facebook-selfies-ruin-relationships-081213 
[dostęp: 20.05.2015]; zob. też: P.M. Valkenburg, J. Peter, A.P. Schouten, Friend Networking 
Sites and Their Relationship to  Adolescents’ Well-Being and Social Self-Esteem, „CyberPsy-
chology and Behavior” 2006, nr 9 (5), s. 584–590; J. Moll, Facebook wywołuje depresję, psuje 
relacje międzyludzkie [online] http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/facebook-wywoluje-de-
presje-psuje-relacje-miedzyludzkie [dostęp: 15.05.2015].
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Tabela 12. Wywiad

Maciej, 27 lat, Opole

(…) to, że jestem w stanie w formie takiego agregatu wyselekcjonowanych informacji (…) oczywiście Facebook 
jest śmietnikiem, generalnie rzecz biorąc, ale jeśli zastosujemy pewne filtry, które są gdzieś tam dostępne, (…) 
i wyeliminujemy osoby, które piszą jakieś bzdury, to może być dosyć przydatne narzędzie do tego, co i gdzie się 
dzieje, kto jaką dobrą muzykę robi w danym momencie albo na przykład w kwestii zainteresowań, profile twór-
ców muzycznych czy filmowych, newsy z gazet, tygodników, może to być ciekawy zbiór informacji czy też linków 
przydatnych (…). [Śmieciowe – przyp. M.P.] jest to, że ludzie wrzucają informacje nieistotne z punktu widzenia 
innego użytkownika, w sensie, że ludziom się wydaje, że jeżeli wrzucą informację, że na przykład coś spożywają 
albo że skądś dokądś jadą, to że ta informacja może mnie zainteresować. Otóż niekoniecznie. (…) jest to zbieranina 
wielu niepotrzebnych informacji. Albo na przykład zdjęcia dzieci swoich, no po prostu wiesz: „O! Moje dziecko ma 
jeden miesiąc”, „O! Moje dziecko ma dwa miesiące”, gówno mnie to interesuje, za przeproszeniem! (…) To jest po 
prostu nudne na dłuższą metę. Co mnie to interesuje? (…) to jest taki ekshibicjonizm internetowy, który no… 
niekoniecznie jest fajny.

Źródło: badania własne.

Powyższy przykład jest jednym z tych, na których widać wyraźnie emo-
cjonalny stosunek do  informacji, w  tym zwłaszcza do  informacji o  cha-
rakterze prywatnym. Traktowane są one jako zbędne, niepotrzebne, mało 
interesujące i o niskiej wartości, w przeciwieństwie do informacji publicz-
nych. W tabeli 13 zestawione zostały cechy tych dwóch typów informacji 
wraz z tzw. kodami in vivo358, czyli określeniami pochodzącymi z różnych 
wywiadów od  osób wypowiadających się na  temat poszczególnych treści.

Tabela 13. Kategoryzacja informacji na podstawie kodów in vivo

Informacje publiczne Informacje prywatne

Stopień ważności bardzo wysoki niski/bardzo niski

Stopień zaangażowania 
emocjonalnego

wysoki wysoki/bardzo wysoki

Kody in vivo

cenne, istotne, ważne, 
najważniejsze, ciekawe, 
przydatne, niezbędne, 
potrzebne, wartościowe

śmieci, nieistotne, bezwartościowe, niepo-
trzebne, nudne, badziewie, niefajne, bzdury, 
bzdety, pierdoły, głupoty, męczące

Źródło: opracowanie własne.

Stosunek emocjonalny badanych do  informacji był przeważnie wyraź-
nie zauważalny, przy czym – jak widać w tabeli 13 – emocje są przeciw-
stawne. Informacje o  charakterze prywatnym traktowane są jako coś 

358 Zob. K. Charmaz, dz. cyt., s. 76–79.
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niepożądanego, odbierane jak coś, co zaśmieca przestrzeń informacyjną, 
można nawet rzec, że z punktu widzenia użytkownika powodują zakłóce-
nia w przepływie treści.

Stosunek badanych do treści i informacji o charakterze prywatnym jest 
dość zaskakujący z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że badania iloś-
ciowe pokazują, iż głównym powodem korzystania z Facebooka jest chęć 
podtrzymywania relacji z innymi użytkownikami, toteż informacje i treści 
prywatne powinny być raczej odbierane pozytywnie, zwłaszcza na przykład 
w kontekście dzielenia się wrażeniami, przeżyciami. Po drugie zaś dlatego, 
że osoby deklarujące niechęć wobec informacji prywatnych prawdopodobnie 
również zamieszczają na Facebooku treści o takim charakterze. Być może 
negatywny stosunek do prywatnych treści jest przejawem FoMO. Kwestia ta 
wydaje się niezwykle interesująca, jednak w niniejszej książce nie jest głębiej 
eksplorowana, a  jedynie zarysowana. Całe zagadnienie wymagałoby dal-
szych, pogłębionych badań, zarówno jakościowych, jak  i  ilościowych, lecz 
wykracza to poza obszar tematyczny niniejszej pracy.

Potrzeba posiadania uniwersalnego narzędzia

Zaprezentowane w tabelach wypowiedzi pokazują, że w dobie społeczeń-
stwa informacyjnego potrzeba narzędzi, które pozwolą efektywnie za-
rządzać procesami informacyjno-komunikacyjnymi. Widoczne jest także 
dążenie do  optymalizacji tych procesów i  minimalizacji liczby używa-
nych narzędzi, co  stoi w  pewnej sprzeczności choćby z  powszechnym 
swego czasu poglądem o  podzielnej uwadze i  wielozadaniowości mło-
dych ludzi, uznawanych za cyfrowych tubylców359. Przedstawiona w ta-
beli 8 wypowiedź Michała, który stwierdza, że „posiadanie dwóch kont 
przestało mieć sens. (…) Trzeba mieć na to czas, żeby zajrzeć na wszystkie 

359 Więcej na temat tego i innych mitów dotyczących tzw. cyfrowych tubylców: S. Bennett, 
K. Maton, L. Kervin, The‘Digital Natives’ Debate: A Critical Review of the Evidence, „British Journal 
of Educational Technology” 2008, nr 5, s. 775–786; zob. też: A. Margaryan, A. Littlejohn, G. Vojt, 
Are Digital Natives Myth or Reality? University Students’ Use of Digital Technologies, „Computers 
and Education” 2011, nr 56, s. 429–440; M. Popiołek, E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle 
badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności, „Zarządzanie 
Mediami” 2014, t. 2, nr 2, s. 77–90; N. Selwyn, The Digital Native: Myth and Reality, „Aslib Pro-
ceedings. New Information Perspectives” 2009, nr 4, s. 364–379.
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komunikatory”, zdaje się doskonale obrazować tę potrzebę, czy też może 
raczej konieczność.

Facebook zdominował zarówno wszystkie pozostałe narzędzia, jak i całą 
przestrzeń SNS. Pojawienie się w 2008 roku polskiej wersji językowej serwisu 
w znacznym stopniu przyczyniło się do spadku popularności rodzimej Naszej 
Klasy (Nk.pl). Początkowo serwis ten utrzymywał swoją pozycję i popularność. 
W 2010 roku liczył około 12 milionów polskich użytkowników, z kolei Face- 
book około 8 milionów. Jednakże przyrost osób zarejestrowanych w przy-
padku Nk.pl w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł niewiele ponad 
pół miliona użytkowników, a w przypadku Facebooka ponad 6 milionów360. 
Osoby badane deklarowały, że wraz z założeniem konta na Facebooku nie-
mal automatycznie rezygnowały z używania Nk.pl czy innych komunikato-
rów typu GG. Jako powód podawały większą przydatność i funkcjonalność  
Facebooka, a także fakt, że na Facebooku „było więcej osób”.

W tabeli 14 znajduje się wypowiedź obrazująca, jak wiele różnorodnych 
czynności można wykonywać z wykorzystaniem jednego serwisu.

Tabela 14. Wywiad

Krystian, 23 lata, Warszawa

(…) korzystam z Facebooka bardzo często, właściwie przy każdej okazji, kiedy mam włączony komputer. (…) 
używam do kilku rzeczy: grupa redakcyjna, kontakt z ludźmi, z którymi coś tam robię, i to jest w sumie ważne 
miejsce do  kontaktu, do  komunikacji, robienia dokumentów, wspólnych rzeczy. Fajna sprawa, jeżeli chodzi 
o przekazywanie informacji filmowych, subskrybuję i wszystko szybko do mnie dociera. Nie wiem w sumie, 
jak inaczej miałoby docierać? (…) Kontakty towarzyskie to jest mała grupa najbliższych osób… W tym mo-
mencie nie używam innych komunikatorów, zrezygnowałem jakoś samoistnie z  GG… Z  Gmaila korzystam, 
Google Documents, poczta, to raczej w kontaktach zawodowych, jakieś newslettery, służbowe sprawy… (…) 
Wydaje mi się, że jest to narzędzie niezbędne, jeśli chodzi o dostęp do informacji kulturalnej. Jeśli się pousuwa 
zbędne rzeczy, to to jest genialne źródło informacji! Zna się konteksty, wie się, co jest na topie, co jest ważne. 
Konkursy przede wszystkim! Można wygrać bilety, iść na rzeczy, na które nie miałoby się okazji czy pieniędzy. 
Zdarzało mi się prowadzić fanpage’e zachęcające. To było ciężkie, ale jest skuteczne. Jestem przekonany, że bar-
dziej skuteczne niż tradycyjne formy (…).

Źródło: badania własne.

Widać zatem, że Facebook jest nie tylko, jak mówi Krystian, „genialnym 
źródłem informacji”, ale także narzędziem pozwalającym na indywidualne 
zarządzanie wieloma różnymi procesami o charakterze informacyjno-ko-
munikacyjnym. Działa jednocześnie jako komunikator, poczta, platforma 

360 M. Grzegory, Serwisy społecznościowe jako narzędzie marketingowe, dz. cyt., s. 35–47.
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wymiany plików, agregator informacji, kanał przepływu treści, źródło in-
spiracji i wiedzy na temat trendów, a nawet źródło różnego rodzaju zaso-
bów materialnych i niematerialnych. Na tym przykładzie widać również, 
że wielofunkcyjność Facebooka powoduje, iż jego użytkownicy rezygnują 
z  innych narzędzi. Możliwość posiadania jednego, ale wielofunkcyjnego 
narzędzia jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna aniżeli konieczność ko-
rzystania z kilku naraz.

Facebook jest pod wieloma względami uniwersalny, gdyż łączy w sobie 
kilka ważnych dla jego użytkowników funkcji. Przede wszystkim jednak za-
pewnia poczucie szybkiego i pewnego (sprawdzone informacje) uczestnictwa 
w przestrzeni przepływu informacji, co obrazuje fragment wywiadu przyto-
czony w tabeli 15.

Tabela 15. Wywiad

Michał, 22 lata, Łódź

Dlaczego ten przepływ informacji na Facebooku jest twoim zdaniem lepszy niż gdzie indziej (…)?

Korzystamy z maila, na studiach, i z Facebooka. Zanim na maila każdy wejdzie, zanim tam coś odszuka, (…) zanim 
napisze, zanim coś tam… A na Facebooka sobie wejdzie, zaloguje się szybko, kliknie sobie (…), wszystko widzi, ma 
przejrzyście, każdy wątek jest posegregowany, pod każdym może coś napisać, jakiś komentarz na szybko. Myślę, 
że taka mobilność, szybkość działania (…). Bardzo dużo osób przesiaduje na tym i szybko można dostać informacje.

Źródło: badania własne.

Wydaje się zatem, że Facebook doskonale wpisuje się w potrzeby ludzi ży-
jących w  dobie sieciowego społeczeństwa informacyjnego, pozwala bowiem 
na indywidualne zarządzanie procesami informacyjno-komunikacyjnymi, któ-
re są podstawą funkcjonowania w takim typie społeczeństwa. Facebook stał się 
głównym kanałem przepływu informacji, a jednocześnie narzędziem umożli-
wiającym koordynację i optymalizację procesów związanych z indywidualnym 
zarządzaniem informacją, pozwala też na efektywne korzystanie z sieci społecz-
nych. Nie dziwi więc, że Shih określiła go mianem „drzwi do całego Internetu”.

Potrzeba komunikacji i utrzymywania kontaktu z innymi użytkownikami

Przedstawione na początku niniejszego rozdziału badania innych autorów 
dotyczące SNS wskazują wyraźnie, że główną przyczyną korzystania z tego 
typu serwisów jest chęć podtrzymywania bądź nawiązywania nowych kon-
taktów. W świetle zgromadzonego materiału widać jednak, że choć serwisy 
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społecznościowe służą komunikacji i podtrzymywaniu (nie –  nawiązywaniu) 
relacji, to kwestia ta ma dla badanych użytkowników znaczenie drugorzęd-
ne. W tabeli 16 umieszczono wypowiedź odnoszącą się do rezygnacji z uży-
wania serwisu Nk.pl, a jednocześnie dobrze obrazującą drugorzędne znacze-
nie komunikacji z innymi użytkownikami.

Tabela 16. Wywiad

Kasia, 18 lat, Radomsko

W sumie doszłam do wniosku, że nie potrzebuję takiego konta. Chodziło mi głównie o kontakt z rówieśnikami, 
a Nasza Klasa do tego nie wystarczała. Tam co prawda też coś pisali, ale jednak za mało…

Chodziło ci o utrzymywanie kontaktu ze znajomi czy z osobami, które dopiero poznasz w nowej szkole?
Chciałam mieć dostęp do różnych informacji związanych ze szkołą, ze znajomymi. Kontakt oczywiście też, ale prze-
de wszystkim te informacje. Moi znajomi, rówieśnicy przenieśli się w większości na FB, więc żeby nadążać, musia-
łam też założyć konto.

Źródło: badania własne.

Widać wyraźnie, że głównym celem Kasi było uzyskanie dostępu do in-
formacji. Mówi ona wprawdzie, że  chodzi jej o  kontakt z  rówieśnikami, 
jednak z dalszej części wypowiedzi można wywnioskować, iż bardziej niż 
na samym kontakcie zależy jej na „tym, co oni piszą”. Po bezpośrednio zada-
nym pytaniu Kasia stwierdza, że kontakt ze znajomymi jest ważny, ale naj-
ważniejsze są „te informacje”. W tabeli 17 znajduje się również wypowiedź 
odnosząca się bezpośrednio do  komunikacji z  innymi użytkownikami.

Tabela 17. Wywiad

Jola, 24 lata, Opole

No też się jakby sprawdza tego Fejsa po to [czy nie ma od kogoś wiadomości prywatnej – przyp. M.P.] (…), czy ktoś się 
ze mną próbował skontaktować, czy czegoś tam nie otrzymałam… Ale nie czekam na to z utęsknieniem, po prostu tam 
się wchodzi i wychodzi stamtąd.

Źródło: badania własne.

W tym wypadku sprawdzanie prywatnych wiadomości na Facebooku 
traktowane jest jako coś, co robi się niejako przy okazji innych czynno-
ści. Interpretując tę wypowiedź, można nawet zaryzykować twierdzenie, 
że komunikator w ramach Facebooka traktowany jest jak źródło informa-
cji, czy ktoś próbował się z nami skontaktować, a nie na przykład pretekst 
do nawiązania rozmowy. Być może jednak tych dwóch aspektów nie da się 
rozgraniczyć aż do tego stopnia.
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Ciekawe jest także to, że  Facebook bywa postrzegany jako komunikator 
o bardzo niezobowiązującym charakterze. Jedna z respondentek, Sandra, w roz-
mowie na temat przyczyn założenia swojego profilu jako główny powód wskazu-
je potrzebę kontaktu z innymi (głównie ze znajomymi, szczególnie do podtrzy-
mywania słabych i słabnących więzi). Zwraca przy tym uwagę, że na Facebooku 
komunikacja nie zawsze jest bezpośrednia, zdaniem Sandry często opiera się ona 
na przykład na wzajemnym lajkowaniu swoich postów, co jednak może w pe-
wien sposób zacieśniać więzi. Jednocześnie Sandra przyznaje, że Facebook jest 
taką formą komunikatora, która ma charakter bardzo niezobowiązujący.

Tabela 18. Wywiad

Sandra, 27 lat, Częstochowa

Generalnie mam taką zasadę, że mam [na Facebooku – przyp. M.P.] tych znajomych, z którymi rozmawiam. Jeżeli 
znam kogoś z widzenia, ale nie mówimy sobie „cześć” na ulicy, to ja go nie dodaję (…). Nie chcę sobie zawalać 
Facebooka jakimiś rzeczami, które mnie w ogóle nie interesują. (…) [Usuwam dany kontakt – przyp. M.P.] w mo-
mencie, w którym ktoś mnie bardzo wkurza (…). Na Facebooku mnie można olać (…), ja też mogę kogoś olać, 
jeżeli nie mam ochoty z nim rozmawiać. Ale jeżeli ktoś mi wyśle na przykład SMS-a, to ja już się czuję zobowiązana 
na niego odpowiedzieć, bo ten SMS był bezpośrednio do mnie (…).

Źródło: badania własne.

W tym wypadku, jakkolwiek kwestia komunikacji interpersonalnej jest 
bardzo ważna, Facebook jest postrzegany jako potencjalne źródło zbędnych 
informacji, a  także komunikator zdecydowanie mniej zobowiązujący niż 
na przykład SMS.

Kolejna interesująca kwestia dotyczy tego, że  mimo posiadania Face- 
booka jako potencjalnego narzędzia do  komunikacji z  innymi osobami, 
do bieżących kontaktów wykorzystywane są inne kanały. Widać to na przy-
kładzie wypowiedzi zamieszczonej w tabeli 19.

Tabela 19. Wywiad

Michał, 22 lata, Łódź

[Facebook – przyp. M.P.] głównie służy mi jako źródło informacji i do komunikowania się z ludźmi ze studiów. (…) 
Rodzina korzysta, ale jakoś z nimi się nie kontaktuję tam.

Myślałeś kiedyś o tym, żeby to konto usunąć (…)?

(…) za dużo tego Facebooka było wszędzie, myślałem, żeby sobie zrobić przerwę. (…) każdy dyskutuje, każdy 
komentuje, coś wrzuca, no to nie mogę, bo byłbym odcięty od świata, od studiów… Bo tak to ze znajomymi 
czy z dziewczyną, czy z rodziną, to i tak inaczej się kontaktuję, przez telefon albo się spotykam.

Źródło: badania własne.
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Widać zatem, że o ile w świetle wszystkich przytoczonych wypowiedzi 
do pozyskiwania informacji Facebook postrzegany jest jako niezastąpiony, 
o tyle do podtrzymywania kontaktów i relacji interpersonalnych zastąpienie 
go innymi kanałami zdaje się nie sprawiać większego problemu.

Wnioski płynące z pierwszej części badania 

Na  podstawie analizy jakościowej zebranego materiału można wyciągnąć 
wniosek, że dla młodych, uczących się (wykształconych) osób, a więc ludzi 
najmniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dostęp do informacji jest 
kwestią o znaczeniu priorytetowym. W procesie pozyskiwania informacji 
z perspektywy osób żyjących w sieciowym społeczeństwie informacyjnym 
liczą się przede wszystkim:

• czas dostępu (im szybciej, tym lepiej);
• koszt dostępu (im mniej nakładów, czasowych czy finansowych, 

tym lepiej);
• bezpieczeństwo (pewność, że informacje są sprawdzone i aktualne);
• relewantność informacji, dopasowanie jej do indywidualnych pre-

ferencji (personalizacja treści).

Potwierdza to przedstawione w rozdziale drugim teoretyczne rozważania 
dotyczące istoty i funkcjonowania sieciowego społeczeństwa informacyjne-
go. Sposób działania serwisów społecznościowych zdaje się doskonale odpo-
wiadać na zapotrzebowanie ludzi w takim typie społeczeństwa, szczególnie 
zaś dobrze na owe potrzeby odpowiada Facebook, bowiem:

• daje poczucie „bycia na bieżąco” zarówno z informacjami o cha-
rakterze publicznym, jak i prywatnym;

• daje poczucie bezpieczeństwa („nic ważnego mnie nie ominie”);
• daje możliwość natychmiastowego nadawania i odbierania komunika-

tów (do i od wielu osób jednocześnie), co pozwala na oszczędność czasu;
• łączy w sobie wiele funkcji umożliwiających zarządzanie procesa-

mi informacyjno-komunikacyjnymi i dopasowywanie strumienia 
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informacji do indywidualnych preferencji użytkownika (komuni-
kator, przeglądarka, agregator treści);

• pozwala na  korzystanie z  możliwości sieci relacji personalnych 
(pozyskiwanie informacji za pośrednictwem znajomych).

Na podstawie powyższych wniosków można sformułować następujące tezy:

1. Facebook jest dla jego użytkowników głównym kanałem przepływu 
informacji i jednocześnie podstawowym lub jedynym narzędziem 
pozwalającym na  indywidualne zarządzanie procesami informa-
cyjno-komunikacyjnymi.

2. Decyzja o korzystaniu z Facebooka przestała być świadomym i do-
browolnym wyborem, a stała się koniecznością.

3. Niekorzystanie z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, 
może skutkować opóźnieniami w dostępie do informacji, a w kon-
sekwencji wykluczeniem informacyjnym361.

Dwie pierwsze tezy są rozwinięte w dalszej części niniejszego rozdziału, 
trzecia zostanie natomiast przedstawiona w rozdziale kolejnym.

Może się wydawać, iż  powyższe wnioski są dość oczywiste, zwłaszcza 
że doskonale wpisują się w przedstawioną w rozdziale drugim teorię dotyczącą 
zasad funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Powstanie i ogromna 
popularność Facebooka w tej perspektywie zdaje się po prostu konsekwencją 
procesów zachodzących w takim typie społeczeństwa. Tym bardziej zaskakują-
ca okazała się analiza literatury przedmiotu, która wyraźnie wskazuje, że pod-
trzymywanie bądź nawiązywanie kontaktów interpersonalnych to  główny 
powód i  cel korzystania z  serwisów społecznościowych. Kwestie związane 
z pozyskiwaniem informacji pojawiają się sporadycznie i są opisywane niejako 
na marginesie. W związku z tym zaszła konieczność zastosowania triangulacji 
metod badawczych w celu sprawdzenia, czy sformułowane na podstawie ana-
lizy jakościowej wnioski są słuszne. Jakkolwiek kategorie wydawały się odpo-
wiednio nasycone, a nowe wywiady nie wnosiły istotnych różnic, pojawiła się 
potrzeba potwierdzenia, czy aby na pewno przyjęty sposób rozumowania jest 
właściwy. Aby zweryfikować wyniki analizy jakościowej, przeprowadzone zo-
stało badanie w formie eksperymentu i zogniskowanego wywiadu grupowego.

361 Rozumianym jako brak dostępu do ważnych i potrzebnych informacji.
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3.3. Facebook jako podstawowy kanał przepływu informacji w świetle 
przeprowadzonego eksperymentu362

W  styczniu 2015  roku przeprowadzony został eksperyment. W  badaniu 
wzięły udział osoby statystycznie najmniej zagrożone wykluczeniem cy-
frowym, a  więc osoby młode i  uczące się363. Badanie przebiegało kilku-
etapowo. Głównym celem eksperymentu była próba sprawdzenia, jakie 
znaczenie ma Facebook dla jego użytkowników oraz co  w  korzystaniu 
z niego ma dla nich największe znaczenie. Założeniem eksperymentu było 
sprawdzenie, czy osoby korzystające na co dzień z Facebooka zdecydują 
się na czasowe zaprzestanie użytkowania tego serwisu, a jeśli tak, to jakie 
będą tego konsekwencje. Za cel postawiono także uzyskanie odpowiedzi 
na następujące pytania:

• Czy badani są w stanie zaprzestać korzystania z Facebooka (a jeśli 
nie, to dlaczego)?

• Czy zaprzestanie korzystania z serwisu wiąże się z jakimiś konse-
kwencjami (a jeśli tak, to z jakimi)?

• Jaka, zdaniem badanych, jest największa zaleta serwisu?

Niniejszy podrozdział opisuje przebieg eksperymentu, jak również wnioski 
z niego płynące.

Etap pierwszy – reakcja na warunki eksperymentu

Grupa licząca około 50 studentów zapytana została o chęć wzięcia udziału 
w eksperymencie. Obecnych na sali zapewniono o tym, że udział jest w pełni 
dobrowolny, a negatywna odpowiedź nie będzie się wiązała z żadnymi konse-
kwencjami. Początkowo studenci nie zostali wtajemniczeni w warunki ekspe-
rymentu, mieli jedynie zadeklarować ewentualną chęć uczestnictwa. Zaintere-
sowani poproszeni zostali o pozostanie w sali, a niezainteresowani – o wyjście. 

362 Wyniki eksperymentu zostały częściowo opublikowane w artykule: M. Popiołek, The Role 
of Facebook in the Process of Acquiring Information. Own Research Study, „Journal of Education, 
Culture and Society” 2015, nr 1, s. 75–85.

363 Grupa studentów II roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego.
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W sali pozostała grupa licząca 31 osób. Wówczas rozpoczęła się pierwsza faza 
eksperymentu – objaśnienie jego zasad.

Osoby zainteresowane ewentualnym uczestnictwem w  eksperymencie 
poinformowano, że warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest u s u n i ę c ie 
(bądź d e z a k t y wow a n i e364)  konta na  Facebooku na  tydzień. Po  przed-
stawieniu tego warunku ponad połowa osób niezwłocznie opuściła salę. 
Z 31 osób pozostało zatem kilkanaście, w tym kilka od początku zdecydo-
wanych na eksperyment i kilka przejawiających wyraźne wahanie.

Etap drugi – trudności z podjęciem decyzji i próba negocjacji warunków

W sali zapanowało duże poruszenie. Wśród osób wahających się znajdowała 
się między innymi starościna grupy. Studenci zaczęli ustalać „strategię prze-
trwania”. Miała ona dotyczyć alternatywnych sposobów komunikacji pod-
czas eksperymentu. Wspólnie dyskutowano ewentualne za i przeciw. Padło 
wiele różnego rodzaju propozycji, na przykład powołanie forum czy stworze-
nie maila grupowego, jednak wydawało się, że grupie trudno dojść do poro-
zumienia. Niektóre osoby wychodziły z sali, by po chwili wrócić.

Dla wahających się priorytetową kwestię stanowiło znalezienie i ustale-
nie nowego kanału informacyjno-komunikacyjnego. Studenci chcieli mieć 
pewność, że podczas trwania eksperymentu nie utracą żadnych potencjalnie 
istotnych informacji. Sprawę dodatkowo komplikował fakt, iż był to okres 
zbliżającej się sesji (czas ten wybrany został celowo). Po kilku minutach 
wspólnych rozmów parę kolejnych osób zrezygnowało i opuściło salę. Chęć 
udziału w eksperymencie wyraziło ostatecznie 10 osób.

Następnie przedstawione zostały warunki eksperymentu: pierwszą rze-
czą, którą uczestnicy zrobią po powrocie do domów, ma być usunięcie konta 
na Facebooku. Poinformowani zostali także, że mogą zrezygnować z udziału 
w eksperymencie w każdej chwili, poproszeni zostali o ewentualne odno-
towanie przyczyn takiej decyzji. Studenci podczas tygodnia bez Facebooka 
mieli za zadanie prowadzić dziennik i sporządzać notatki, w których będą 
opisywać swoje odczucia i refleksje dotyczące tego, co się dzieje.

364 Różnica między trwałym usunięciem a dezaktywacją opisana jest bardziej szczegółowo 
w rozdziale czwartym.



Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym…

142

Co ciekawe, po przedstawieniu szczegółowych zasad eksperymentu stu-
denci niezwłocznie podjęli próbę negocjacji jego warunków. Przedmiotem 
negocjacji była forma rezygnacji z  korzystania z  serwisu. Studenci pytali, 
czy konieczna jest dezaktywacja konta, czy może raczej mogliby ograniczyć 
się wyłącznie do zaprzestania sprawdzania facebookowych powiadomień lub 
po prostu obiecać, że przez tydzień się nie zalogują. Wybór dotyczący formy 
udziału pozostawiony został do indywidualnej decyzji każdego z uczestników.

Etap trzeci – tydzień bez Facebooka

Cztery osoby sporządzały notatki podczas tygodnia bez Facebooka. Notatki 
uczestników w całości (z zachowaniem oryginalnej pisowni) przedstawione 
zostały w tabelach.

W tabeli 20 znajdują się zapiski uczestniczki eksperymentu, która w mo-
mencie jego trwania pełniła funkcję starościny roku.

Tabela 20. Eksperyment – notatka uczestniczki

Uczestniczka 1 (starościna roku)

Dzień 1
O  godzinie 17:00 po raz ostatni zalogowałam się na  FB. Wcześniej jednak założyłam dla swojego roku 
mail grupowy, dzięki któremu moi koledzy i koleżanki będą na bieżąco z informacjami od wykładowców, 
które zwykłam przesyłać bezpośrednio na  grupę na  FB. Na  swoim profilu zaznaczyłam, że  biorę udział 
w eksperymencie i dostępna jestem tylko pod telefonem. Grupie podałam wszystkie inne dostępne drogi 
komunikacji ze mną, tj. numer Gadu-Gadu, e-mail, numer telefonu. Zakładam, że  wytrwanie bez Face- 
booka będzie dla mnie czymś łatwym i naturalnym, gdyż służył mi on przede wszystkim do komunikacji 
z rokiem i z niektórymi znajomymi.

Dzień 2
Po wstaniu z łóżka i włączeniu komputera odruchowo chciałam włączyć Facebooka, by sprawdzić, czy ktoś czegoś 
nie dodał o naszym roku, zajęciach etc. Jednak nie zalogowałam się na portalu. Zamiast tego sprawdziłam swoją 
pocztę e-mail oraz pocztę roku. Muszę przyznać, że jest to irytujące, że trzeba wszystko sprawdzać naokoło. Do-
datkowo uświadomiłam sobie, że nie mam kontaktu z dwiema osobami, z którymi miałam tylko kontakt przez FB, 
co również mnie zirytowało, gdyż miałam zamiar się z nimi umówić na spotkanie. Niemniej nie odczuwam jakiejś 
ciągłej potrzeby zaglądania na portal.

Dzień 3
Wstałam z łóżka i zamiast rutynowego sprawdzenia FB sprawdziłam maila, swojego i roku. Wszelkie informacje 
dotyczące naszego roku przesyłam na wspólnego maila. Zastanawiam się, czemu wcześniej nie wpadłam na pomysł 
założenia go i oszczędzenia sobie pracy. Niemniej dzwoniły do mnie dwie osoby pytające o pewne sprawy związane 
z naszym kierunkiem. Ja sama mam kilka pytań do swoich koleżanek i kolegów, jednak kontakt jest utrudniony, 
co bywa irytujące. Poza tym nie odczuwam potrzeby zaglądania na portal i, tak jak założyłam, Facebook nie jest dla 
mnie czymś niezbędnym do życia.
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Dzień 4
Dziś naprawdę brakuje mi portalu Facebook, jak nigdy wcześniej, ponieważ nie mogę szybko dowiedzieć się kilku 
spraw związanych ze studiami. Wszystko musiało czekać do momentu, aż przyjdę na uczelnię, a i tam byłam w stanie 
porozmawiać tylko z kilkoma osobami i nie dostałam takiego kompletu informacji jak na FB. To nie tylko bardzo irytu-
jące, ale też wymagające dużej dawki cierpliwości. Jednak mimo pokusy dotrzymałam postanowień eksperymentu.

Dzień 5
Nie odczuwam w żaden sposób braku Facebooka. Może poza brakiem informacji od swoich znajomych, z którymi 
ten kontakt jest jedyny, jaki mamy. Cóż, zostały jeszcze tylko dwa dni.

Dzień 6
Po raz kolejny zdenerwował mnie brak Facebooka. Znowu potrzebuję informacji, przesyłu danych natychmiasto-
wo, a nie mogę. Robienie tego wszystkiego naokoło jest męczące i moim zdaniem bezsensowne. Nie mam też 
kontaktu z osobami, z którymi miałam umówić się na spotkanie. Wiem, że jedyną możliwością jest Facebook, więc 
muszę go po prostu włączyć. Niestety wszystkie terminy moich znajomych już są zajęte, gdyż nie odzywałam się 
do nich od początku tygodnia. Trudno. Jako starościnie też doskwiera mi brak portalu. Wiele rzeczy muszę robić 
dodatkowo – dzwonić do koleżanek i kolegów i dowiadywać się najprostszych spraw, przez co cierpi moje konto 
telefoniczne. Wysyłanie mailów i martwienie się, czy wszyscy przeczytają maila grupowego też jest męczące. 
Jednak nie odczuwam braku Facebooka poza tym.

Dzień 7
Dziś ostatni dzień projektu. Eksperyment się udał, nie weszłam na FB przez cały tydzień. To zabawne, ale intryguje 
mnie, ile osób w ciągu tego tygodnia o mnie pomyślało i wysłało jakąś wiadomość. Aż boję się zaglądać na swoje 
konto. Z pewnością eksperyment nauczył mnie, że naprawdę Facebook nie jest niezbędny do życia, jednak bardzo 
mi je ułatwia. Szczególnie w okresie przedsesyjnym korzystanie z tego portalu wydaje mi się wręcz konieczne. 
Pewnie zajrzę na Facebooka dopiero w nocy, jak znajdę chwilę. Jedno jest pewne, że gdybym miała prowadzić ten 
eksperyment dłużej, nie byłoby to dla mnie problemem, jednak bardzo irytowało mnie szukanie okrężnej drogi 
informacji, zważywszy na to, że dzięki FB wszystko mam na wyciągnięcie ręki i jedno kliknięcie.

Źródło: badania własne.

Na powyższym przykładzie widać wyraźnie priorytetowe znaczenie do-
stępu do informacji. Studentka już w notatce z pierwszego dnia pisze o pod-
jętych przez siebie działaniach mających na celu zapewnienie pozostałym 
studentom bieżącego dostępu do informacji. Można również zauważyć inną 
rzecz: w notatce z pierwszego dnia studentka stwierdza, że Facebook służył 
jej wyłącznie do komunikacji z innymi osobami. Jednak już w notatce z ko-
lejnego dnia można dostrzec silną potrzebę kontroli nad przepływem infor-
macji: „(…) chciałam włączyć Facebooka, by sprawdzić, czy ktoś czegoś nie 
dodał o naszym roku, zajęciach etc.”. Celem komunikacji nie jest więc w tym 
wypadku podtrzymanie relacji, lecz zdobycie informacji. Potrzeba ta jest wi-
doczna zarówno w zakresie nadawania komunikatów, jak i ich odbierania.

Czwartego dnia widać już wyraźnie, że potrzeba dostępu do informacji 
jest ogromna, a zaprzestanie używania Facebooka przyczyniło się do opóź-
nień i  związanego z  tym dyskomfortu oraz uczucia poirytowania. Mimo 
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iż w notce z pierwszego dnia studentka deklaruje, że Facebook jest dla niej 
narzędziem komunikacji, to  jednak widać wyraźnie, że  na  pierwszy plan 
wysuwa się potrzeba kontroli nad przepływem informacji. Interesujące jest 
także to, że w  notatce z czwartego dnia studentka deklaruje, iż podczas oso-
bistego kontaktu z innymi studentami na uczelni nie otrzymała kompletu 
informacji. Można tutaj odnotować potwierdzenie wniosków z  poprzed-
niego podrozdziału dotyczących specyficznego charakteru Facebooka jako 
uniwersalnego narzędzia do zarządzania procesami informacyjno-komuni-
kacyjnymi. W tym wypadku bowiem widać, że zaspokaja on (subiektywne) 
potrzeby w tym zakresie w sposób kompleksowy, co zresztą potwierdza sama 
badana, pisząc w dniu ostatnim: „dzięki FB wszystko mam na wyciągnięcie 
ręki i jedno kliknięcie”.

Niezwykle ciekawa jest natomiast kwestia poruszona w notatce z szóstego 
dnia, a mianowicie „martwienie się, czy wszyscy przeczytają maila”. Sugeruje 
to bowiem, że studentka nie miałaby podobnych zmartwień, gdyby nie eks-
peryment, a więc z góry zakłada ona, że konto na Facebooku mają i na bieżą-
co sprawdzają wszyscy studenci365. Pojawia się tutaj ciekawe pole konceptual-
ne odnoszące się do kwestii opisanej w kolejnym podrozdziale – kto i kiedy 
decyduje o tym, czy dana osoba ma konto na Facebooku.

Co również istotne, czas trwania eksperymentu studentka określa jako 
czas, kiedy trzeba będzie wytrzymać bez Facebooka. Sugeruje to, iż mimo 
deklaracji, że rezygnacja z używania go nie jest czymś trudnym, okazało się 
to jednak sporym wyzwaniem. Sprzeczność tę widać także w dalszej części 
notki, kiedy obok silnie nacechowanych emocjonalnie stwierdzeń opisują-
cych poirytowanie wynikające z braku dostępu do Facebooka znaleźć może-
my deklarację: „naprawdę Facebook nie jest niezbędny do życia”.

Na  przykładzie powyższej notatki widać, że  brak możliwości używania 
 Facebooka spowodował poważne zaburzenia w komunikacji (trudność z umó-
wieniem się na spotkanie, brak kontaktu ze znajomymi), problemy z dostępem 
do informacji (niedoinformowanie, opóźnienia), jak również wyraźny dyskom-
fort psychiczny (poirytowanie, zniecierpliwienie).

W tabeli 21 znajduje się notatka innego uczestnika eksperymentu.

365 Problem ten szeroko opisany został w  kolejnym rozdziale przy okazji wypowiedzi jed-
nej z respondentek, która mówiąc o osobach nieposiadających konta na Facebooku, stwierdziła, 
że może to prowadzić do wykluczenia, ponieważ „o tych, którzy nie mają Facebooka, nikt nie myśli”.
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Tabela 21. Eksperyment – notatka uczestnika

Uczestnik 2

Dzień 1
O godzinie 17:42 dezaktywowałem mój Facebook. Nim to zrobiłem, odbyłem ostatnią rozmowę na chacie oraz 
przejrzałem najnowsze aktualności z „lajkowanych” przeze mnie stron. Zdaję sobie sprawę, że ich brak będzie 
dla mnie najbardziej irytujący. Będę zmuszony do regularnego przeglądania wszystkich stron w celu znalezie-
nia nowości.

Dzień 2
Nie zaglądałem na portal, aż przypadkiem nie trafiłem na interesujący mnie adres, który jak się okazał prowadził 
na FB. Dostęp został mi odmówiony, ponieważ nie korzystałem z Facebooka. Chcąc dotrzymać postanowień ekspe-
rymentu, nie zalogowałem się i poszukiwałem innego adresu. Niestety bezskutecznie. Uświadomiło mi to, że mój 
jedyny dostęp do niektórych informacji to niestety Facebook. Niezwykle irytujące.

Dzień 3
Żadnego wejścia na portal. Nie odczuwałem żadnej potrzeby ani frustracji korzystania z niego. Mając świadomość, 
że kwestie studiów zostały zorganizowane w inny sposób, nie muszę się niczym martwić. Jedynym problemem 
mogłaby być konwersacja ze znajomym możliwa wyłącznie drogą internetową. Na szczęście od lat jesteśmy po-
siadaczami używanego przez nas o wiele częściej komunikatora Gadu-Gadu, dzięki czemu pokonaliśmy ekspery-
mentalne trudności.

Dzień 4
Rankiem zajrzałem na portal, jednak nie zalogowałem się. Jest to wina mojego nawyku polegającego na przeglą-
daniu portalu w celu sprawdzenia aktualności na studenckiej grupie oraz ewentualnemu sprawdzeniu przykuwa-
jącej oko aktualności na tablicy. Po tej sytuacji nie zaglądałem na portal. Nie odczuwam żadnej wielkiej potrzeby.

Dzień 5–6
Żadnego użycia Facebooka. W ciągu tych dwóch dni nawet nie pomyślałem o wejściu na niego. Nie jest mi do ni-
czego potrzebny i jednak przyznam, że wertowanie tych samych stron jest ciutkę czasochłonne. Irytująca jest 
też świadomość, że nie mam kontaktu z kilkoma osobami, u których jedyną drogą kontaktu może być Facebook.

Dzień 7
Ostatni dzień projektu. Wraz z jego końcem będę mógł wejść na Facebook. Dotrzymałem słowa i nie używałem 
portalu przez tydzień. Mógłbym go prowadzić przez miesiąc (projekt), gdyby nie to, że na moje nieszczęście jest 
jedyną drogą kontaktu z większością moich znajomych.

Źródło: badania własne.

Powyższy przykład potwierdza większość spostrzeżeń poczynionych 
w przypadku przykładu poprzedniego, pokazuje jednak także dwie bardzo 
istotne kwestie. Po pierwsze, że Facebook stanowi dla jego użytkowników 
agregator informacji, a po drugie, że brak Facebooka może się wiązać z ogra-
niczeniem czy nawet utratą dostępu do niektórych treści.

Pierwszy wniosek jest potwierdzeniem opisanego w  poprzednim 
podrozdziale zapotrzebowania na uniwersalne narzędzie, które pozwoli 
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na optymalizację codziennych czynności związanych z pozyskiwaniem 
informacji. Facebook doskonale spełnia tę rolę. Dzięki śledzeniu „po-
lubionych” stron użytkownik na  bieżąco otrzymuje zestaw informacji, 
które są odpowiednio spersonalizowane, gdyż sam wybiera, jakie tre-
ści chce otrzymywać. Pozwala na  ograniczenie czynności koniecznych 
do zdobycia pożądanych, potencjalnie ważnych treści. Sposób działania 
Facebooka zdaje się odpowiadać na istniejące w społeczeństwie informa-
cyjnym potrzeby związane z procesami informacyjno-komunikacyjny-
mi366. Na powyższym przykładzie widać także, że brak takiego narzędzia 
jest przyczyną frustracji.

Użytkownik zauważa też, że Facebook jest niekiedy jedynym kanałem 
komunikacji z  innymi osobami. Pokazuje to duże znaczenie tego serwisu 
jako komunikatora. O ile w niektórych wypadkach „eksperymentalne trud-
ności” udało się studentowi pokonać dzięki innym narzędziom komunika-
cyjnym, o tyle ostateczna konkluzja sprowadza się do tego, iż kontynuacja 
eksperymentu nie jest możliwa ze względu na konsekwencje komunikacyjne. 
Wertowanie stron jest uciążliwe, lecz możliwe, natomiast kontakt za pośred-
nictwem innych niż Facebook komunikatorów nie jest brany pod   uwagę. 
Być może wynika to  z  faktu, że  student może pozyskiwać informacje 
 samodzielnie i tylko od niego zależy, jak będzie to robił, a w komunikacji 
interpersonalnej są już dwie strony i ta druga niekoniecznie może wyrażać 
aprobatę dla innych narzędzi komunikacji.

Notatki kolejnej osoby znajdują się w tabeli 22.

Tabela 22. Eksperyment – notatka uczestniczki

Uczestniczka 3

Dzień 1
Wróciłam późno do domu. Z tego powodu czułam się zbyt zmęczona, aby zalogować się na Facebooka. Chcia-
łam na ten wieczór odciąć się od spraw studenckich (założyłam konto tylko po to, aby móc komunikować się 
z kolegami z roku oraz mieć bieżący i szybki dostęp do informacji związanych z organizacją zajęć; Facebook 
kojarzy mi się raczej negatywnie – jako obowiązek. Niewłączanie go to dla mnie swoisty odpoczynek od uni-
wersytetu). Dla odmiany sprawdziłam inne social media, a następnie poszłam odpocząć. Niewchodzenie 
na Facebooka przyniosło mi uczucie ulgi i relaksu.

366 Możemy powiedzieć też odwrotnie, że Facebook został stworzony jako potwierdzenie 
istnienia tych potrzeb, w zależności od tego, czy przyjmiemy punkt widzenia zgodny z deter-
minizmem technologicznym, czy też nie.
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Dzień 2
Poprosiłam kolegów z roku o przesyłanie mi aktualnych informacji z naszej grupy dziennikarstwa (na Face- 
booku) inną drogą (na komunikatorze GG bądź SMS-em). Nieużywanie Facebooka nie sprawia mi jeszcze 
dyskomfortu, ale sam fakt poproszenia kogoś o pomoc w tak błahej sprawie wywołuje u mnie niezręczność. 
Wolę mieć osobisty dostęp do informacji i ewentualną możliwość dyskusji na ich temat (obawiam się także 
opóźnienia w dostępie do informacji albo dezinformacji). Natomiast nie czuję obawy przed wykluczeniem, 
jako że na co dzień raczej rzadko korzystam z Facebooka. Zajmuję się innymi social mediami i komunikatorami 
(Twitter, Tublr, GG, Line). Są dla mnie zamiennikiem Facebooka (nie tylko w dobie eksperymentu, ale w ogóle 
mi go zastępują).

Dzień 3
Nie czułam potrzeby korzystania z Facebooka, wszystkie informacje przekazała mi koleżanka, tak jak ją o to po-
prosiłam. Poczułam się spokojniejsza.

Dzień 4
Na telefonie wyświetliło mi się powiadomienie o urodzinach kolegi z Chin. Chciałam złożyć mu życzenia, ale nie 
mogłam, a poza Facebookiem nie miałam innej możliwości (nie miałam jak się z nim skontaktować). Na dodatek 
poczułam się zawiedziona, że gdyby nie Facebook (jego przypomnienie), nie wiedziałabym o tym. Życzenia prze-
kazałam przez koleżankę z Twittera, która zna go osobiście, i poczułam, że to żenujące.

Dzień 5
Podobnie jak w pierwszym dniu byłam zbyt zmęczona, aby przejmować się sprawami facebookowymi; wróciłam 
późno z uniwersytetu i chciałam się zrelaksować. Poczułam, że wchodzenie na Facebooka mogłoby mnie tylko 
bardziej zestresować.

Dzień 6
Rano poczułam chęć zajrzenia na Facebooka, aby sprawdzić, w jakiej sali zaczynają się pierwsze zajęcia. Powstrzy-
małam się i w zamian zapytałam koleżankę za pomocą SMS-a. Potrzeba zalogowania się na konto wróciła wieczo-
rem, kiedy chciałam poprosić kogoś z roku o pożyczenie materiałów do skserowania, a nie miałam z tą (konkretną) 
osobą kontaktu. Poczułam zażenowanie, że jestem zmuszona poprosić inną (kolejną) osobę, aby zapytała w moim 
imieniu, tworząc w ten sposób „łańcuszek” do tak nieistotnej sprawy. Miałam wrażenie, jakbym robiła z kogoś 
gołębia pocztowego albo wyręczała się innymi. Było mi niezręcznie, że muszę niepokoić koleżanki, aby zrobiły 
coś za mnie (bałam się, że w pewnym momencie się zirytują, mimo że był to dopiero szósty dzień niekorzystania 
z Facebooka). Nadal jednak było to uczucie raczej związane z samą fatygą innych osób niż bezpośrednio związane 
z samym Facebookiem.

Dzień 7
Z powodu długiego dnia na uczelni nie miałam czasu ani potrzeby, aby wchodzić na Facebooka.

Źródło: badania własne.

Na tym przykładzie widać, że Facebook sam w sobie nie wpływa na stan 
emocjonalny osoby piszącej notatki. O  tym, czy  jest ona zdenerwowana, 
czy spokojna, decyduje natomiast poczucie kontroli nad przepływem infor-
macji. Uczestniczka eksperymentu pisze: „Nie czułam potrzeby korzysta-
nia z Facebooka, wszystkie informacje przekazała mi koleżanka, tak jak ją 
o to poprosiłam. Poczułam się spokojniejsza”. Sam serwis jest traktowany 
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przez studentkę raczej neutralnie (choć przyznaje ona, że używanie go jest 
obowiązkiem, a eksperyment to pewnego rodzaju odpoczynek od serwisu). 
Kiedy już jednak traktuje go jako narzędzie dające poczucie kontroli nad 
dostępem do informacji, wówczas serwis wydaje się niezastąpiony.

Jednocześnie widać także ogromny dyskomfort wynikający z braku moż-
liwości samodzielnego zarządzania dostępem do informacji. Studentka wy-
raźnie niechętnie prosi inne osoby o pomoc. Facebook jest w tym wypadku 
narzędziem pozwalającym na pewnego rodzaju niezależność, zapewniają-
cym poczucie bezpieczeństwa i kontroli.

W tabeli 23 zamieszczona została ostatnia z notatek.

Tabela 23. Eksperyment – notatka

Uczestniczka 4

W  czwartek weszłam na  Facebooka w  celu ściągnięcia filmów do  obejrzenia na  poniedziałkowe zajęcia. 
Od tego czasu nie korzystałam z niego i wcale nie tęskniłam. Na następny dzień pojawiła się chęć sprawdzenia, 
co dzieje się u moich znajomych, pomijając fakt, że dostaję również bardzo często wiadomości prywatne (2–3 
dziennie), ale powstrzymałam się. Z każdym kolejnym dniem moja chęć była praktycznie znikoma. Nie my-
ślałam o tym, by wejść i zobaczyć. Nie czułam złości czy rozgoryczenia z tytułu tego, że ktoś może sobie sko-
rzystać, kiedy chce, a ja nie. Właściwie mogłam, choć nie chciałam. W tym momencie jestem z siebie dumna, 
że mimo jednego impulsu zwanego ciekawością nie uległam. Wiem, że mogę żyć bez Facebooka i każdego 
dnia w miejsce czasu utraconego na korzystanie z niego mogę zastąpić to inną ciekawszą rzeczą (czytaniem 
książki, rozmową z bliskimi itp.).

Źródło: badania własne.

Ta notatka pokazuje, że uczestniczka poza ciekawością nie odczuwała 
większego dyskomfortu związanego z  eksperymentem. Brak w  tym wy-
padku wskazań dotyczących potrzeb w zakresie informacyjno-komunika-
cyjnym. Wydawać by się mogło, że przykład ten nie potwierdza wcześniej 
przyjętych założeń, jednak nie do końca tak jest. Po zakończeniu ekspe-
rymentu zostało przeprowadzone badanie w formie zogniskowanego wy-
wiadu grupowego, mające na  celu eksplorację różnego rodzaju kwestii, 
które uczestnicy określili jako „eksperymentalne trudności”, jak również 
znalezienie odpowiedzi na  pytanie, czy  uczestnicy coś zyskali bądź coś 
stracili. Podczas tego badania okazało się, że autorka notatki (uczestnicz-
ka 4) z powodu eksperymentu utraciła istotne informacje, a przez to także 
możliwość uczestnictwa w dość ważnym dla niej wydarzeniu. Fragment 
wypowiedzi z badania zamieszczony został w tabeli 24.
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Tabela 24. Badanie fokusowe po eksperymencie

Uczestniczka 4

Dużo rzeczy mnie też ominęło, o wielu nie wiedziałam w ogóle (…). Właśnie przez to, że miałam silną wolę 
i nie weszłam na Facebooka i przez to się nie dowiedziałam. (…) W radiu na przykład miałam akcję (…), chodzi-
liśmy z puszkami z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbieraliśmy pieniądze, a ja o tym w ogóle nie wiedzia-
łam. Po prostu nie dotarło to do mnie, dotarło do mnie po fakcie, (…) jak przyszłam na zebranie do radia. (…) 
Trochę się poczułam zniesmaczona, ale z drugiej strony też nie miałam kogo o to winić, bo kto mógł wiedzieć, 
że akurat ja nie korzystam z tego Facebooka…

Źródło: badania własne.

Widać zatem, że mimo braku charakterystycznego dla poprzednich osób 
poczucia utraty kontroli nad dostępem do informacji uczestniczka jednak 
na własnej skórze doświadczyła tego, czego obawiali się jej koledzy.

Etap czwarty – zogniskowany wywiad grupowy po eksperymencie

Jak  już wspomniałam, po zakończeniu eksperymentu odbyło się bada-
nie ze wszystkimi uczestnikami eksperymentu (zaproszone zostały tak-
że osoby, które ostatecznie nie wzięły w  nim udziału). Wszystkie oso-
by zadeklarowały, że  dotrzymały warunków eksperymentu do  końca. 
Nie wszystkie jednak usunęły (bądź dezaktywowały) konto. Nikt również 
nie zdecydował się na to, aby dalej, już we własnym zakresie, kontynuo-
wać „życie bez Facebooka”. Jego zakończenie zostało przyjęte z pewnego 
rodzaju ulgą.

W  badaniu fokusowym próbowano znaleźć przede wszystkim od-
powiedź na pytanie, czy uczestnicy coś zyskali lub stracili. Okazało się, 
że część z nich straciła ważne informacje (jak uczestniczka 4), część stra-
ciła poczucie bezpieczeństwa i kontroli w zakresie dostępu do  informacji, 
kilka osób deklarowało, że  straciło sporo czasu, poszukując informa - 
cji innymi sposobami, jeden z uczestników powiedział nawet: „Miałem 
z  dwie czy  trzy takie sytuacje, że  miałem coś zarejestrować, coś tam 
zrobić, no i to było troszeczkę małe piekło, bo trzeba było tam na maila 
wchodzić itd., itd.”.

W tabeli 25 znajduje się transkrypcja fragmentu zogniskowanego wy-
wiadu grupowego.
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Tabela 25. Badanie fokusowe po eksperymencie

Wszyscy uczestnicy

Czy w ogóle odczuwaliście na przykład jakieś napięcie, jakiś stres w związku z tym, że na tego Facebooka 
nie możecie wchodzić?

Student 1:  No stres to raczej nie, ja czułem może troszeczkę tak gdzieś z tyłu, że mnie coś może omijać i wtedy 
musiałem pisać do kolegi.

A co pana mogłoby omijać?

Student 1: No bo nie wiedziałem, co się dzieje tam na grupie, to nie był stres, no ale tak myślałem, może ktoś wrzucił 
jakieś notatki, może ktoś wrzucił sylabus (...) nie byłem ciągle tego pewien, musiałem pisać SMS-y do kolegów albo 
dzwonić (...).

A jakie pan zadawał pytanie, np. dzwoniąc do kogoś, to jak brzmiało pytanie?

Student 1: „Czy coś się działo u nas na grupie [prowadzonej na Facebooku – przyp. M.P.]?” (...)

Czy komuś z państwa przeszło przez myśl, żeby nie wrócić?

Student 2: No ja już o tym dawno myślałem (...). Gdyby nie studia, no to bym go chętnie usunął, ale właśnie no to 
jest jedyny sposób, w który mogę się dowiadywać... Ewentualnie mógłbym założy jakieś inne konto, takie po pro-
stu fikcyjne, żeby mieć polubione właśnie fanpage’e (...). Bo spokojnie mogę odrzucić, że tak powiem, znajomych, 
bo są też telefony.

Czyli co jest najważniejsze dla was?

Student 2: Dla mnie zdobywanie informacji i tyle. Bo już jakby komunikator, no dobra, jest za darmo, ale 
SMS-y też mam za darmo. Mogę [przez telefon – przyp. M.P.] kogoś usłyszeć, a nie będę pisał suchych in-
formacji.

Źródło: badania własne.

Widać zatem poczucie utraty bezpieczeństwa, fear of missing out,  jak 
i dyskomfort związany z koniecznością poszukiwania innych źródeł in-
formacji. Wypowiedź studenta 2 pokazuje również drugorzędne znaczenie 
kontaktów towarzyskich utrzymywanych za pośrednictwem Facebooka, 
a nawet wskazuje wyraźnie na przewagę innych kanałów komunikacyj-
nych w tym zakresie. Obecne jest poczucie konieczności korzystania z ser-
wisu. Można też dostrzec, że Facebook jest źródłem informacji nie tylko 
dla korzystających, ale dla wszystkich. Student dzwoniący do swoich zna-
jomych w celu pozyskania informacji zapytał bowiem o to, co się odbywało 
na Facebooku.

Do badania fokusowego zaproszone zostały także osoby, które ostatecz-
nie nie zdecydowały się na udział w eksperymencie. Jedna z osób zapyta-
na o powody wyraziła opinię chyba najlepiej podsumowującą cały projekt, 
mówiąc, że udział wiązałby się z narażeniem na utratę ważnych informacji 
i dlatego nie było warto. Fragment tej wypowiedzi znajduje się w tabeli 26.
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Tabela 26. Badanie fokusowe po eksperymencie

Studentka, która nie wzięła udziału w eksperymencie

Ja bym nie dała rady, bo ja po prostu muszę wiedzieć! Ja muszę wejść i zobaczyć, czy coś się dzieje, bo inaczej 
to bym czuła taki niepokój i po prostu źle by mi było (…).

Źródło: badania własne.

Podsumowując eksperyment, można stwierdzić, że potwierdza on kate-
gorie i hipotezy skonstruowane na podstawie wcześniejszej analizy jakoś-
ciowej dotyczące tego, że głównym powodem korzystania z Facebooka jest 
potrzeba kontroli nad dostępem do  informacji, a  nie potrzeby związane 
z kontaktami interpersonalnymi. Oczywiście nie oznacza to, że te drugie są 
zupełnie nieobecne czy nieważne, mają one jednak znaczenie drugorzędne 
wobec potrzeb związanych z dostępem do informacji czy posiadaniem na-
rzędzia umożliwiającego indywidualne zarządzanie procesami informacyj-
no-komunikacyjnymi.

W czerwcu i październiku 2015 roku odbyły się kolejne badania fokusowe 
z udziałem innych dwóch grupy studentów (jedno w ośrodku akademickim – 
w Opolu, drugie – w Krakowie). Studenci odpowiadali na pytania dotyczące 
przyczyn i okoliczności założenia przez nich kont na Facebooku, jak i tego, 
co jest dla nich w korzystaniu z tego serwisu najistotniejsze. Oba badania po-
twierdziły wszystkie wcześniejsze wnioski odnoszące się do roli Facebooka 
w procesie pozyskiwania informacji367. W badaniach uwidocznił się dodatko-
wy interesujący aspekt: w obu przypadkach studenci wyrażali wyraźną niechęć 
wobec Facebooka, jego polityki prywatności i  wszechobecności, sugerując, 
że gdyby nie to, że m u s z ą  z niego korzystać, to chętnie usunęliby swoje konta. 
Jest to bardzo ciekawe, ponieważ prowadzi do wniosku, że wbrew powszechnej 
opinii studenci niekoniecznie lubią ten serwis, a korzystanie z niego nie jest 
całkowicie dobrowolnym wyborem.

Jeśli zaś idzie o  przyczynę rozbieżności między wnioskami płynący-
mi z niniejszej pracy a  tymi obecnymi w  literaturze: wydaje się, że bada-
nia ilościowe przeprowadzane jedynie na podstawie istniejących już teorii, 

367 Pierwotnie wyniki obu badań miały zostać zamieszczone w niniejszej książce, jednak 
pozyskany materiał okazał się dość obszerny, dlatego zdecydowano o jego publikacji w formie 
artykułu. Zob. B. Nierenberg, M. Popiołek, Facebook as an Information Management Tool – 
In Light of the Research Conducted among Polish Students, „Journal of Education, Culture and 
Society” 2017, t. 7, nr 2, s. 89–102.
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niepoprzedzone analizą jakościową, obarczone są ryzykiem powielania 
teorii (podporządkowywania danych teorii) i często po prostu nie wnoszą 
nic nowego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie pozwalają do-
trzeć do istoty rzeczy, a bywa, że fałszują rzeczywistość. Pytania zamknię-
te w ankietach często nie pozostawiają badanym swobody, gdyż muszą oni 
podporządkować się i wybrać jedną z zaproponowanych opcji, co sugeruje 
udzielanie konkretnych odpowiedzi. Wydaje się zatem, że do badania spo-
łecznych aspektów nowych mediów konieczne są pogłębione analizy jakoś-
ciowe, które powinny stanowić punkt wyjścia analiz ilościowych. Badania 
jakościowe pozwalają spojrzeć na  wiele problemów z  innej perspektywy.

3.4. Znaczenie Facebooka w przestrzeni społecznej – analiza krytyczna

Przedstawione w poprzednich podrozdziałach rozważania skłaniają do róż-
nego rodzaju refleksji na temat roli i znaczenia Facebooka w przestrzeni spo-
łecznej. Od kilku lat niezmiennie pozostaje on najpopularniejszym serwisem 
społecznościowym, jak również nieodłącznym elementem codziennego życia 
praktycznie każdej korzystającej z Internetu osoby. Nawet ci, którzy nie posia-
dają własnego profilu w tym serwisie, podczas przeglądania stron interneto-
wych niemal wszędzie mogą natrafić na niebieski prostokąt z logo Facebooka. 
Być może osoby całkowicie wykluczone cyfrowo są jedynymi niemającymi 
styczności z tym serwisem, choć gdyby zbadać tę kwestię dogłębnie, wynik 
mógłby być zaskakujący. Różne instytucje czy nawet media tradycyjne czę-
sto zachęcają do odwiedzania swoich facebookowych stron. Dla przykładu: 
12 kwietnia 2015 roku w Programie Trzecim Polskiego Radia, podczas audycji 
Na trzecim biegu słuchacze usłyszeli, że więcej informacji na temat poruszany 
w audycji (a także konkurs) znajdą na facebookowej stronie programu. Podob-
nie 21 kwietnia 2015 roku w audycji Z najwyższej półki słuchacze usłyszeli, 
że okładkę omawianej książki mogą zobaczyć na Facebooku (pytanie: dlaczego 
nie na stronie internetowej radia?). Podobne przykłady można mnożyć. Samo 
słowo „Facebook” każdego dnia co najmniej kilka razy słyszy praktycznie każ-
dy z nas. Fenomen tego serwisu jest zdumiewający.

Jak już zostało pokazane, w dobie społeczeństwa informacyjnego nie-
ustanny przepływ ogromnej ilości danych determinuje potrzebę posiadania 
narzędzia pozwalającego na zarządzanie różnymi procesami informacyjno- 
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 -komunikacyjnymi. Bogusław Nierenberg w swojej pracy Zarządzanie me-
diami. Ujęcie systemowe368 ukazał wiele problemów związanych z rozwojem 
i wpływem mediów na nasze życie, z którymi ich użytkownicy muszą się 
współcześnie zmierzyć. Autor ten zwrócił uwagę przede wszystkim na nie-
zwykle istotną kwestię. Otóż w tej zmieniającej się rzeczywistości, aby się 
nie zagubić, musimy być niezwykle uważni, czujni i potrafiący nieustannie 
się uczyć369. Rodzi się jednak pytanie, czy przykład ogromnej popularności 
Facebooka nie świadczy przypadkiem o tym, iż nie do końca te umiejętno-
ści opanowaliśmy.

Facebook – „narzędzie decydujące”

Na  podstawie zebranego materiału badawczego można łatwo zauważyć, 
że osoby korzystające z Facebooka traktują i postrzegają go jako narzędzie. 
Jakkolwiek bardzo często można się spotkać ze sceptycznym nastawieniem 
do tego serwisu (także wśród osób korzystających z niego na co dzień), to za-
sadniczo uważa się, że z Facebookiem jest tak jak z często przywoływanymi 
młotkiem czy nożem: to, jakie będą konsekwencje i efekty ich używania, za-
leży od intencji użytkownika. Młotkiem można wbić gwóźdź, nożem pokroić 
chleb, można też nimi kogoś pozbawić zdrowia lub życia. Powstaje jednak 
pytanie: czy porównywanie Facebooka do tychże narzędzi jest trafne?

Wydaje się, że odpowiedź jest w tym wypadku negatywna. Oczywiście nie 
da się zaprzeczyć, że Facebook jest wykorzystywany jako narzędzie. O ile jed-
nak wspomniany młotek czy nóż same w sobie są neutralne, to z całą pewnoś-
cią nie można tego samego powiedzieć o Facebooku. Patrząc na ten serwis 
na przykład przez pryzmat opisanej w rozdziale drugim teorii aktora-sieci, 
można zauważyć, że  jest on  zdecydowanie czymś więcej niż tylko narzę-
dziem. Idąc za myślą Brunona Latoura370, można uznać, że Facebook jest ak-
torem (bądź też aktantem371). To ciekawe, zwłaszcza gdy spojrzymy na serwis 
jako na aktanta zbiorowego: program komputerowy wraz z korzystającym 

368 Jest to jedna z niewielu dostępnych na polskim rynku prac, które przedstawiają wiele 
różnych zagadnień dotyczących funkcjonowania mediów we współczesnym świecie w sposób 
całościowy.

369 Zob. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011.
370 Zob. B. Latour, Splatając…, Kraków 2010.
371 Pojęcie aktanta opisane zostało w rozdziale drugim.
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z niego ponad miliardem użytkowników. Wówczas okazuje się, że dopiero 
w takiej formie nabiera on szczególnego charakteru i znaczenia.

Wydaje się ponadto, że  podejście przedmiotowe do  tego serwisu jest 
wyrazem pewnego rodzaju myślenia życzeniowego. Chcielibyśmy, żeby 
Facebook był wyłącznie narzędziem, bo takie postrzeganie go pozwala 
nam sądzić, iż mamy nad nim kontrolę. Trudno jednak oprzeć się wra-
żeniu, że  zgodnie ze słowami jednego z  respondentów: „To  nie jest tak, 
że to ty masz Facebooka, bo to Facebook ma ciebie”372. Parafrazując Adama 
Smitha, można użyć metafory, że „niewidzialna ręka Facebooka”373 prędzej 
czy później dosięgnie każdego, bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. 
Przedstawione w pierwszej części niniejszego rozdziału materiały z badań 
zdają się doskonale to obrazować. Osoby, które nigdy nie próbowały zakła-
dać profilu w serwisie, otrzymują wiadomości mailowe od Facebook Inc. 
na  swoje prywatne e-skrzynki. Studenci, którzy podczas eksperymentu 
nie korzystali z Facebooka, dzwonili do osób korzystających, aby dowie-
dzieć się, co nowego pojawiło się w serwisie; inni zauważyli, że korzystanie 
z Facebooka warunkuje dostęp do niektórych treści; jeszcze inni przeko-
nali się na własnej skórze, że mając ograniczony dostęp do serwisu, mają 
również ograniczony dostęp do informacji.

Niezwykle interesującą rzeczą jest także problem podejmowania decyzji 
w zakresie samego faktu posiadania konta na Facebooku. Wydaje się bo-
wiem, że to dość nieoczywiste, a sam moment podjęcia decyzji jest trudny 
do uchwycenia. Podczas zajęć ze studentami, w rozmowie na  temat Face- 
booka padło skierowane w moją stronę pytanie, czy posiadam konto w tym 
serwisie. Kiedy odpowiedziałam, że nie, jedna ze studentek zapytała: „Dla-
czego podjęła pani taką decyzję?”. Zatrzymałam się wówczas chwilę nad 
tym pytaniem, czując, że nie bardzo potrafię na nie odpowiedzieć. Pierwsze, 
co po dłuższej chwili namysłu przyszło mi wtedy do głowy, to stwierdzenie, 
że nie miałam i nie mam takiej potrzeby. To pytanie jednak nie dawało mi 
spokoju. Nie byłam usatysfakcjonowana udzieloną odpowiedzią, bo zasad-
niczo nie była to nawet odpowiedź na to konkretne pytanie. Stwierdzając, 
że  nie mam potrzeby posiadania konta na  Facebooku, odpowiadałabym 

372 Wypowiedź jednego z badanych, Bucika.
373 Zob. A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Warszawa 1989, s. 272–273.
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raczej na pytanie: „Dlaczego nie ma pani konta?”. Tymczasem przecież stu-
dentka zapytała wyraźnie o  p o w o d y  mojej d e c y z j i.

Ostatecznie dotarło do mnie, na czym ów problem polega. W tamtym bo-
wiem momencie nie przeszło mi przez myśl (czy też może raczej powinnam 
powiedzieć: nie zdawałam sobie sprawy?), że podjęłam w zakresie Facebooka 
jakąkolwiek decyzję. Podjęcie decyzji w moim odczuciu nastąpiłoby wówczas, 
gdybym świadomie zdecydowała się stworzyć profil – oto siadam i decyduję: 
dziś zakładam konto na Facebooku. Tymczasem ja, nie czując takiej potrzeby, 
nie wykonałam żadnego związanego z Facebookiem działania. Nie podjęłam 
nawet procesu myślowego dotyczącego ewentualnej decyzji o stworzeniu pro-
filu. Pozostałam więc, w moim mniemaniu, osobą bez konta na Facebooku, 
osobą niepodejmującą żadnej decyzji z tym związanej.

Początkowo chciałam wrócić do tej rozmowy ze studentką, zwracając jej 
uwagę na niewłaściwie postawione pytanie. Jakież było moje zdumienie, kie-
dy jednak uświadomiłam sobie zarówno istotę problemu, jak i konsekwencje 
z tego płynące. Z punktu widzenia studentki zadającej mi pytanie oczywi-
stością było, że każdy ma konto, toteż fakt, iż ktoś go nie ma, wynika z ce-
lowego i przemyślanego działania – podjęcia decyzji, że tak właśnie będzie. 
Dlatego naturalne zapewne wydało się jej zadanie pytania o powody. Być 
może pytanie, które mi zadała, było więc jak najbardziej właściwe!

Moment ten był pod wieloma względami przełomowy. Pozwolił mi spoj-
rzeć na  Facebooka z  zupełnie innej perspektywy. Pojawiło się przy tym 
wiele pytań wykraczających poza pragmatyczne podejście do  przedmio-
tu  badania,  na  przykład: Czy  serwis, którego używanie w  ciągu kilku lat 
stało się normą niemal na całym świecie, jest tym, czym myślimy, że jest? 
Czy jeśli sam moment podjęcia decyzji w zakresie korzystania z niego stał 
się trudno uchwytny, to oznacza, że – jak pisze dziennikarz i publicysta Woj-
ciech Orliński – straciliśmy w tej kwestii kontrolę i prawo wyboru?374

Opisana powyżej sytuacja pokazuje, że  trudno jednoznacznie stwier-
dzić, na ile świadomie i dobrowolnie podejmowana jest decyzja o posiada-
niu lub nieposiadaniu konta na Facebooku. Wiele osób w badaniach prze-
prowadzonych na potrzeby niniejszej książki także nie potrafiło w sposób 
jednoznaczny podać przyczyny czy opisać okoliczności założenia profilu, 
ograniczając się czasem do  stwierdzenia: „No, wszyscy mieli, to  ja też”. 

374 Zob. W. Orliński, Internet – czas się bać, Warszawa 2013, s. 13–35.
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Precyzyjne okoliczności udawało się im określić dopiero po dłuższym 
namyśle. Wydaje się, że dla wielu grup społecznych, na przykład studen-
tów czy ogólnie osób uczących się, korzystanie z Facebooka przestało być 
kwestią wyboru. Orliński w swojej książce Internet – czas się bać poszedł 
w tych rozważaniach jeszcze dalej, pisząc, że nieposiadanie konta na Face- 
booku to współcześnie przywilej, na który niewiele osób może sobie po-
zwolić375. Moglibyśmy powiedzieć, że przecież nic w tym nadzwyczajnego, 
bo korzystanie z różnego rodzaju nowych mediów, Internetu czy narzędzi 
takich jak na przykład edytory tekstowe również jest dziś koniecznością. 
Problem jednak w tym, że cały Internet nie jest własnością jednej korpora-
cji376, a edytory tekstowe nie zbierają i nie przetwarzają niezliczonej ilości 
informacji na nasz temat.

Większość osób badanych zapytana podczas wywiadu o to, czy korzy-
stanie z Facebooka to wybór czy konieczność, stwierdzała, że raczej wybór. 
Żadna z tych osób nie zdecydowałaby się jednak na stałe usunięcie konta377. 
Jedna z respondentek określiła to w sposób następujący: „Internet to już nie 
jest wybór; Facebook jeszcze jest, ale to jest taki konieczny wybór”378. Czym-
że jest ów konieczny wybór? Z przedstawionych w niniejszej książce wywia-
dów można wysnuć wniosek, że mimo pewnej świadomości na temat możli-
wych negatywnych konsekwencji korzystania z Facebooka, a nawet pewnego 
zmęczenia wszechobecnością tego serwisu, użytkownicy chcą z niego ko-
rzystać z różnych powodów. Nasuwają się tutaj słowa Ericha Fromma: „no-
woczesny człowiek żyje w  iluzji, że wie, czego pragnie – gdy  tymczasem 
pragnie dokładnie tego, czego się od niego oczekuje, że będzie pragnął”379. 
Facebook, zapraszając nas do  założenia profilu (zob. rysunki  9  i  10),  
jawi się jako wspaniałe narzędzie, prezentuje się atrakcyjnie niczym mi-
tyczna Pandora. Trudno oprzeć się wrażeniu, że  już tę Pandorę poślubi-
liśmy, pytanie zatem, kiedy otwarta zostanie puszka z niespodziankami.

375 Tamże, s. 13–14.
376 Choć niewątpliwie należałoby tutaj dodać: „póki co”, bowiem różne korporacje medial-

ne, nie tylko Facebook, także na przykład Google, dążą do uzyskania monopolu.
377 Podobnie było w badaniach fokusowych przeprowadzonych w czerwcu i październi-

ku 2015 r. (zob. M. Popiołek, B. Nierenberg, Facebook as an Information Management Tool…, 
dz. cyt.). Studenci deklarowali, że korzystanie z Facebooka jest raczej wyborem, jednak tylko 
jedna osoba stwierdziła, że mogłaby zaryzykować usunięcie konta na stałe.

378 Wypowiedź jednej z badanych, Joli.
379 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 2005, s. 74.
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W tabeli 30 znajduje się opis sytuacji, na przykładzie której widać, że wy-
bór w sprawie Facebooka jest wątpliwy, a dowolność wyboru narzędzia jest 
złudzeniem.

Tabela 30

Doktorantka, 28 lat, Kraków

Biorąc udział w wyborach do struktur samorządu doktorantów, zostałam poinformowana (nie zapytana), że wszel-
kie bieżące informacje otrzymywać będę, jeśli „zalajkuję” odpowiedni fanpage samorządu na Facebooku. Zaprote-
stowałam. Wyjaśniłam, że nie mam konta w tym serwisie, jak również, że nie chciałabym otrzymywać informacji 
w ten sposób, preferuję bowiem „tradycyjną” formę, czyli pocztę elektroniczną. Osoby obecne wówczas na sali 
w rozmowach ze sobą nawzajem wyraziły zrozumienie, stwierdzając, że faktycznie ich zdaniem Facebook to nie 
jest nic dobrego, że też chętnie usunęłyby konto, no ale stracą wówczas dostęp do informacji, ponieważ o osobach 
nieposiadających konta nikt nie myśli. Takie podejście nie było dla mnie zaskoczeniem, podobne opinie pojawiały 
się często. W tamtym momencie zwróciłam jednak uwagę na coś innego. Oto bowiem wszyscy, niemalże jedno-
głośnie niechętni Facebookowi, posiadają konto, jak również wszyscy posłusznie „lajkują” wspomniany fanpage 
– „niewidzialna ręka Facebooka” dosięga każdego, bez względu na to, czy tego chce, czy nie.

Źródło: badania własne.

Należy dodać, że w tym wypadku prośba o przesyłanie informacji drogą 
mailową została uszanowana. Jednak na Facebooku informacje pojawiały się 
kilka dni wcześniej niż w skrzynce mailowej, co, jak nietrudno się domyślić, 
skutkuje opóźnieniami w dostępie do informacji, a więc także potencjalnie 
utratą zasobów380. Czym jest zatem świadomy wybór innego narzędzia w tym 
przypadku? Wydaje się drogą nieuchronnie prowadzącą nas na manowce. 
Nie jest żadną alternatywą wybór innego narzędzia, które nie pozwala na sku-
teczne osiągnięcie założonego celu. Podobne przykłady można mnożyć.

Respektowanie wyboru

Wiele osób zwracało mi uwagę, że  pisząc pracę naukową na  temat Face- 
booka, powinnam założyć swój profil w serwisie. Nie chciałam jednak tego 
robić i  wielokrotnie odpowiadałam, że  to  akurat jest mi zupełnie niepo-
trzebne, mogłoby bowiem nawet zakłócić proces badawczy i zaburzyć moje 
postrzeganie tego serwisu. Dopóki nie jestem w żaden sposób z nim zwią-
zana, mam do niego neutralne nastawienie, wszystkiego, czego potrzebuję, 
mogę dowiedzieć się od moich respondentów. Rozpoczynając jednak nowe 

380 Zagadnienie szerzej opisane zostało w rozdziale czwartym.
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studia, natknęłam się na problem, który często opisywany był przez moich 
rozmówców – sama stanęłam w obliczu sytuacji, w której przekonałam się, 
że nie mam wyboru. Przy okazji pierwszych zajęć w nowej grupie pojawiła 
się kwestia wymiany informacji za pośrednictwem Facebooka. Ktoś zapro-
ponował, że założy w tym celu odpowiednią grupę w serwisie. Kiedy poin-
formowałam moich towarzyszy, że nie posiadam konta i zaproponowałam 
utworzenie skrzynki mailowej, usłyszałam odpowiedź: „No to załóż sobie 
konto na Facebooku, nikt nie będzie zakładał skrzynki dla jednej osoby”.

W świetle tego przykładu możemy powiedzieć, że nikt nie zmusza siłą, na-
dal pozostaje wybór w zakresie „narzędzia”, którym będziemy się posługiwać. 
Jednak de facto wybór ten nie jest respektowany, możliwość używania innych 
narzędzi nie jest brana pod uwagę. Podobnie jak w poprzednim przypadku, 
dowolność wyboru narzędzia okazuje się wątpliwa i złudna. Można oczywi-
ście nie założyć konta na Facebooku, ale o takich osobach „nikt przecież nie 
myśli”381. Można próbować korzystać z innych dróg, ale żadna z nich nie za-
pewni wystarczającej pewności i bezpieczeństwa w zakresie dostępu do infor-
macji. W tabeli 31 zaprezentowana została wypowiedź jednego z pracowników 
naukowych Uniwersytetu Opolskiego, potwierdzająca, że korzystanie z innych 
niż Facebook narzędzi jest bardzo trudne w praktyce.

Tabela 31

Wypowiedź jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego dotycząca Facebooka

W 2012 roku prowadziłem zajęcia ze studentami dziennikarstwa. W ramach zaliczenia ćwiczeń realizowany był gru-
powy projekt, w którym wykorzystano platformę Google Docs jako narzędzie do zarządzania projektem. Mimo prze-
szkolenia, wspólnego „uzbrojenia” dokumentów grupowych itp., po jakimś czasie okazało się, że studenci prowadzą 
podwójny sposób komunikacji, tzn. część z nich korzystała z Google Docs, równolegle jednak funkcjonowała grupa 
na Facebooku (do której jako prowadzący zajęcia nie miałem dostępu, ale powiedziano mi o jej istnieniu), która de 
facto stała się centrum zarządzania projektem grupowym. Google Docs z perspektywy czasu okazała się niechcia-
ną protezą. Mimo iż dzięki swojej funkcjonalności dużo bardziej nadawała się do realizacji zadania, studenci woleli 
środowisko Facebooka. Wydarzyło się to we wszystkich trzech grupach ćwiczeniowych, które realizowały projekt.

Źródło: badania własne.

Przedmiotowe podejście do Facebooka i traktowanie go wyłącznie jako 
narzędzia mimo wzrastającego znaczenia tego serwisu jest nadal podejściem 
dominującym. Analizując dorobek naukowy w obszarze social media, zdaje 
się nawet, że podejściem jedynym. Przedmiotowy (rzeczownikowy) sposób 

381 Wypowiedź jednej z badanych, Beaty.
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postrzegania świata jest (jak najbardziej słusznie) krytykowany przez niektó-
rych socjologów, a także badaczy z zakresu zarządzania humanistycznego. 
Barbara Czarniawska w książce Trochę inna teoria organizacji pisze:

(…) teoria organizacji, a również inne nauki społeczne, naśladuje nie to, co trzeba, 
z nauk przyrodniczych. W obecnych czasach bardzo łatwo jest wypełnić prostokąciki 
rzeczownikami (…). To jednak czasowniki sprawiają, że modele mają sens, bo to one 
odpowiadają na pytanie „Jak to działa?”. (…) Fakt, że nauki społeczne koncentrują się 
na rzeczownikach, został już dawno zaobserwowany. (…) Jednym z tego skutków jest 
fakt, że przedmioty i ich właściwości przyciągają więcej uwagi niż działania i procesy. 
(…) Działania i procesy opatrzone są etykietami rzeczowników i z czasem zaczynają 
być bezrefleksyjnie traktowane jak przedmioty o zmieniających się właściwościach382.

Czarniawska pisze o tym w nieco innym kontekście. Gdyby jednak przenieść 
te spostrzeżenia z przestrzeni organizacji do przestrzeni społecznego oddziały-
wania mediów i odnieść je do fenomenu Facebooka, wówczas można zadać so-
bie pytanie: czy postrzeganie tego serwisu nie jest konsekwencją silnego wpły-
wu obecnych od lat w nauce i społeczeństwie utartych schematów myślowych? 
Siła oddziaływania Facebooka wykracza dalece poza możliwości „zwykłego na-
rzędzia”, a traktowanie go tylko w ten sposób umniejsza jego rzeczywistą rolę, 
przez co również zniekształca i nasze postrzeganie możliwych konsekwencji 
związanych z rosnącą popularnością tego serwisu. Prowadzi to nieuchronnie 
do wniosku, że Facebook jest czymś więcej niż tylko narzędziem, jest aktorem 
(aktantem) sprawującym władzę w rozumieniu symbolicznym383.

Facebook i kwestia władzy

Bloger i badacz Emanuel Kulczycki tak pisze o Facebooku, z którego używa-
nia w pewnym momencie zrezygnował:

Wiele osób pytało i wciąż pyta mnie, czy nie szkoda mi społeczności, którą zbudowa-
łem wokół fanpage’u. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i musiałbym odpowiedzieć: 

382 B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci 
działań, Warszawa 2010, s. 26–27.

383 Próba udowodnienia tej hipotezy została szerzej omówiona w rozdziale czwartym.
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i tak, i nie. Szkoda mi, bo było mnóstwo ciekawych dyskusji, a ja sam poświęciłem 
wiele godzin na obsługę profilu, odpowiadanie na wszystkie wiadomości. Nie szkoda 
mi, ponieważ algorytmy ograniczyły dotarcie moich postów, które specjalnie przy-
gotowałem na fanpage. Prosty przykład: kiedy miałem 1500 fanów, moje wpisy były 
udostępniane 5–10 razy i docierały do 3–6 tys. osób. Kiedy przekroczyłem 5500 fa-
nów, a niektóre wpisy były udostępniane ponad 100 razy, to dotarcie i tak kształtowało 
się (w najlepszym razie) na poziomie 3 tys. Nie jestem sfrustrowany ani zły – po pro-
stu podejmuję racjonalne decyzje i wycofuję się z czegoś, nad czym nie mam kontroli. 
Dlatego tak sobie cenię autonomiczne rozwiązania, jakimi są RSS-y czy newslettery. 
Cieszę się też, że nigdy nie zdecydowałem się wdrożyć komentowania pod wpisami 
za pomocą kont na Facebooku – komentarze nigdy nie byłyby „moje”384.

Kulczycki początkowo traktował Facebooka jako narzędzie do  zarzą-
dzania własnym wizerunkiem i promowania treści. Zorientował się jednak, 
że zupełnie nie ma kontroli nad tym, co jego odbiorcy widzą, a czego nie. 
To algorytmy Facebooka decydują o tym, czy dana treść jest udostępniana. 
Powstaje więc pytanie: czy tak właśnie „zachowują się” narzędzia?

Wydaje się, że  słuszne jest tutaj spojrzenie Latoura, gdyż Facebook jawi 
się raczej jako czynnie działający aktor385, który nie tylko wpływa na  na-
sze postrzeganie świata i  jego samego, ale  także ma możliwość skutecz-
nego sprawowania władzy386, i  to nie tylko dzięki temu, że w istotny sposób 
reguluje dostęp do  informacji. Jeśli odwołamy się do  chyba najpopularniej-
szej definicji Roberta Dahla, który mówi, iż „A ma władzę nad B, jeśli może 
sprawić, aby B zrobił coś, czego by inaczej nie zrobił”387, możemy mnożyć 
przykłady, które będą stanowić potwierdzenie, iż  dosięga nas facebookowa 
władza. Fakt, że wiele osób założyło w  tym serwisie konto, mimo iż wcześ-
niej tego nie planowało, a nawet świadomie nie chciało tego robić, zdaje się 
świadczyć sam za siebie. Zasadniczo wszystkie definicje władzy w ujęciu be-
hawioralnym, a więc rozumianej jako możliwość modyfikowania i wpływania 

384 E. Kulczycki, [online] http://ekulczycki.pl [dostęp: 3.01.2015].
385 Warto posłużyć się definicją aktanta, patrząc na Facebooka jako na podmiot zbiorowy 

(co już było sygnalizowane). Facebook jest tym, czym jest (stał się aktantem i działa jak aktant), 
dopiero kiedy posiada miliony użytkowników.

386 Kwestii władzy w sieciowym społeczeństwie informacyjnym więcej miejsca poświęcono 
w rozdziale pierwszym.

387 Zob. R. Dahl, dz. cyt.
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na  zachowania ludzi, bądź też w  wymiarze symbolicznym będą potwier-
dzać, że  postrzegany z  perspektywy ANT Facebook ma nad nami władzę.

Związek władzy z informacją wydaje się oczywisty i nie dotyczy wyłącznie spo-
łeczeństwa informacyjnego. Aby się przekonać, czy Facebook może w tym kon-
tekście posiadać władzę, wystarczy przeczytać fragment regulaminu tego serwisu:

Gromadzimy informacje pochodzące z komputerów, telefonów i innych urządzeń, 
na których instalujesz Usługi lub których używasz, aby z nich korzystać, oraz infor-
macje o tych komputerach, telefonach i urządzeniach w zakresie zależnym od przy-
znanych przez Ciebie uprawnień. Możemy kojarzyć ze sobą gromadzone przez nas 
informacje, pochodzące z  różnych urządzeń, co  ułatwia nam świadczenie Usług 
w sposób spójny na wszystkich Twoich urządzeniach. Gromadzimy także treści i in-
formacje dostarczane przez inne osoby w trakcie korzystania z naszych Usług, w tym 
również informacje na Twój temat, np. udostępniane przez nie zdjęcia, na których 
się znajdujesz, wysyłane przez nie do Ciebie wiadomości, czy Twoje dane kontak-
towe, które inni przesyłają, synchronizują lub importują. Gromadzimy informacje 
na temat osób i grup, z którymi jesteś połączony(a) oraz Twoich interakcji z nimi, 
np. o tym, z którymi osobami porozumiewasz się najczęściej lub z którymi grupa-
mi lubisz dzielić się informacjami. Gromadzimy też dane kontaktowe, które poda-
jesz, przesyłając, synchronizując lub importując je (np. w formie książki adresowej) 
z dowolnego urządzenia. (…) Gromadzimy informacje pochodzące z komputerów, 
telefonów i innych urządzeń, na których instalujesz Usługi lub których używasz, aby 
z nich korzystać, oraz informacje o  tych komputerach, telefonach i urządzeniach 
w zakresie zależnym od przyznanych przez Ciebie uprawnień. Możemy kojarzyć ze 
sobą gromadzone przez nas informacje, pochodzące z różnych urządzeń (…)388.

Widać zatem, że Facebook śledzi każdy nasz ruch w sieci. Czym zatem 
jest „narzędzie”, które wie o nas wszystko, które pod wieloma względami 
ma nad nami kontrolę i panuje, nie pozostawiając nam żadnej alternatywy? 
Na pewno nie jest wyłącznie narzędziem. Wydaje się, że niezwykle pasują 
tutaj słowa Foucaulta, który tak pisze o Panoptikonie:

Ile klatek, tyle teatrzyków, gdzie każdy aktor jest sam, doskonale zindywidu-
alizowany i  bezustannie widoczny. Urządzenie panoptyczne tworzy całostki 

388 Zob. www.facebook.com/about/privacy [dostęp: 20.05.2015].
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przestrzenne, które pozwalają bez przerwy widzieć i natychmiast rozpoznawać. 
(…) Tu każdy, zamknięty w celi jest na swoim miejscu (…). Widać go, ale on sam 
nie widzi. To przedmiot informacji, a nie podmiot komunikacji389.

Przechodząc natomiast do definicji władzy w rozumieniu Castellsa, mo-
żemy zobaczyć także symboliczny i niezwykle subtelny wymiar jej sprawo-
wania. Autor ten pisze:

Przymus i zastraszanie, wynikające z monopolu państwa na możliwość stosowania 
przemocy, to podstawowe mechanizmy pozwalające narzucić społeczeństwu wolę 
tych, którzy sprawują władzę nad jego instytucjami. Ważniejszym i bardziej sta-
bilnym źródłem władzy jest jednak konstruowanie znaczeń w ludzkich umysłach. 
Sposób myślenia ludzi decyduje o losie instytucji, norm i wartości, wokół których 
zorganizowane są społeczeństwa. Niewiele systemów instytucjonalnych jest w sta-
nie przetrwać dłuższy czas, opierając się wyłącznie na przymusie. Torturowanie ciał 
okazuje się mniej skuteczne niż kształtowanie umysłów. (…) Z tego powodu podsta-
wową walką o władzę jest walka o konstruowanie znaczeń w ludzkich umysłach390.

Castells uważa, że władza stanowiona jest w procesie nadawania znaczeń. 
Jeden z respondentów w trakcie wywiadu, mówiąc o eliminowaniu niepo-
trzebnych informacji, zwrócił uwagę na to, że czasem musi usunąć pewne 
osoby z listy znajomych, aby nie docierały do niego informacje, których nie 
potrzebuje. Zapytany o to, czy takie działania mają jakieś reperkusje i kon-
sekwencje w  odniesieniu do  relacji w  życiu realnym, podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami (tabela 32):

Tabela 32. Wywiad

Maciej, 27 lat, Opole

No, właśnie to jest ciekawe zagadnienie, bo ostatnio zauważyłem pewną rzecz. W życiu realnym, jak ktoś się po-
kłóci i  [wtedy – przyp. M.P.] ktoś kogoś wyrzuci ze znajomych, to  jest takie, że aaa! To znaczy w sensie takim, 
że stopniując jakieś tam fazy wkurwienia na kogoś (…), wyrzucenie z Facebooka jest już takie stygmatyzujące, 
takie…, że daje odczuć, że ten konflikt nie jest już tylko werbalny, tylko że przeszedł już w jakąś inną fazę, więc 
myślę, że ludzie zwracają na to uwagę.

Źródło: badania własne.

389 M. Foucault, Nadzorować…, dz. cyt., s. 195.
390 M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei…, dz. cyt., s. 17.
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Przykład ten pokazuje, jak ogromne znaczenie ma Facebook w procesie 
nadawania znaczenia temu, co się dzieje w naszym życiu. Jak mówi Maciej: 
„wyrzucenie z Facebooka jest już takie stygmatyzujące”, jest najwyższą for-
mą wyrażenia dezaprobaty wobec kogoś. Przykład ten również jest jednym 
z  wielu. Jednak chyba najlepszym dowodem na  istnienie władzy, o  której 
pisze Castells, jest już sam fakt, że w powszechnej świadomości Facebook 
funkcjonuje jako uniwersalne, często wręcz wspaniałe n a r z ę d z ie.

Monika Kostera tak pisze o utracie wolności:

Ludzie przychodzą do organizacji wolni, ale po upływie jakiegoś czasu nie mogą 
już odejść – wokół nich wyrosły ściany, nie znają drogi, nie mają siły wyjść; swo-
istym sensem ich istnienia jest zatem trwać w tej organizacji i tworzyć opowieść, 
w której przekonają innych i przede wszystkim siebie, że pozostawanie w organiza-
cji jest przede wszystkim aktem ich woli, a organizacja jest świetnym miejscem391.

Autorka pisze o organizacjach, ale jeśli przełożymy jej spostrzeżenia na sy-
tuację dotyczącą Facebooka, możemy dostrzec wyraźną analogię i wprost nie-
samowitą celność spostrzeżeń. Wiele osób badanych392 na potrzeby niniejszej 
pracy, mówiąc o Facebooku, próbowało przekonywać (siebie przede wszyst-
kim), że ostatecznie nie jest on może wcale taki zły, poza tym jest przecież 
tak potrzebnym nam w społeczeństwie informacyjnym narzędziem. Padały 
stwierdzenia, że jakkolwiek korzystanie z Facebooka jest pod pewnymi wzglę-
dami koniecznością, to jednak ludzie przecież tego chcą. Nasuwa się jednak py-
tanie, czy użytkownicy Facebooka faktycznie tego właśnie chcą, czy też może 
po prostu znaleźli się w pułapce tego, że kiedyś zaczęli korzystać, a obecnie 
już nie mogą przestać. Czy zatem w obliczu utraty wolności wyboru w kwestii 
Facebooka nie próbujemy snuć opowieści, o jakich pisze Kostera? Tym bar-
dziej, że sami jesteśmy za utratę tej wolności odpowiedzialni.

Interesujące w  tym kontekście są także spostrzeżenia Neila Postmana 
odnoszące się do technologii w ogóle. Pisze on, że zalety i wady nowej tech-
nologii nie rozkładają się równomiernie. Są zwycięzcy i zwyciężeni. Jest fak-
tem zarazem zagadkowym i  dojmującym, że  zwyciężeni niejednokrotnie, 

391 Za: R. Batko, Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej no-
woczesności, Warszawa 2013, s. 127.

392 A także niebadanych, bo również wiele osób, z którymi autorka niniejszej książki roz-
mawiała na co dzień podczas jej pisania.
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na skutek swojej niewiedzy, wiwatowali zwycięzcom i czynią tak nadal393. 
Być może to właśnie wiedza i niewiedza są kluczem do zrozumienia fenome-
nu ogromnej popularności Facebooka. Obie te perspektywy, zarówno znie-
wolenia, jak i przegranej, nie napawają optymizmem, zwłaszcza w kontekście 
koncepcji techno- czy netokracji, w której władzę zdobywa wąska grupa tych, 
którym udaje się zyskać panowanie nad informacją i komunikacją.

393 N. Postman, Technopol, Warszawa 1995, s. 18.
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4. OSOBY NIEKORZYSTAJĄCE Z FACEBOOKA – 
ANALIZA FORM, PRZYCZYN I KONSEKWENCJI 
NIEKORZYSTANIA Z SERWISU

W poprzednim rozdziale opisane zostały aspekty związane z korzystaniem 
z Facebooka. Teraz skupię się na osobach, które z tego serwisu nie korzystają. 
W części pierwszej znalazł się przegląd literatury dotyczącej osób niekorzy-
stających z serwisów społecznościowych. W drugiej zdefiniowane i wyjaś-
nione zostały pojęcia odnoszące się do form i sposobów niekorzystania z tego 
typu serwisów. Kolejna część poświęcona jest refleksji na temat konsekwen-
cji, jakie wiążą się z rezygnacją z korzystania z Facebooka, między innymi 
temu, co niekorzystający tracą bądź co mogą stracić, a co zyskują lub mogą 
zyskać. W ostatniej części poruszone zostały kwestie dotyczące powiązań 
między nieposiadaniem konta w serwisie a wykluczeniem informacyjnym.

Przedstawione informacje opierają się głównie na analizie jakościowej 
zgromadzonego w  latach 2013–2016 materiału empirycznego. Pochodzi 
on z wywiadów przeprowadzanych z osiemnastoma osobami, które dekla-
rowały niekorzystanie z Facebooka. Znalezienie takich osób nie było rzeczą 
prostą. Dobór próby miał charakter celowy, a kryterium koniecznym, po-
dobnie jak w badaniu osób korzystających z serwisów społecznościowych, 
było niskie zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Wybierane były zatem 
w pierwszej kolejności osoby młode (do 36. roku życia) i uczące się. Co cie-
kawe, znalezienie osób niekorzystających z  Facebooka było znacznie ła-
twiejsze wśród osób po 30. roku życia aniżeli przed 30. rokiem życia. Rów-
nież zdecydowanie większą część respondentów stanowili  mężczyźni394. 
Niektóre osoby badane były kilkukrotnie, przed założeniem konta i po jego 
założeniu, więc suma przeprowadzonych wywiadów była wyższa niż licz-

394 W badaniu wzięło udział 13 mężczyzn i 5 kobiet.
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ba osób badanych. Zdarzali się także respondenci, którzy podczas trwania 
badań wielokrotnie zakładali i usuwali swoje konta. W tym wypadku ko-
nieczne było ponowne badanie.

4.1. Osoby niekorzystające z Facebooka – różne podejścia teoretyczne 
i wyniki badań empirycznych

Liczba osób korzystających z  serwisów społecznościowych wzrasta wraz 
ze zmniejszającym się systematycznie wykluczeniem cyfrowym. Zmniejsza się 
zatem rokrocznie liczba osób, które nie używają tego typu serwisów. W 2015 roku 
z Facebooka korzystało w Polsce 13,4 miliona osób, w tym najwięcej między 
25. a 34. rokiem życia395. Choć coraz większa liczba badaczy zajmuje się Face-
bookiem, to bardzo niewielu spośród nich skupia się na osobach niekorzystają-
cych z tego serwisu. Dotychczas nieliczni autorzy próbowali zmierzyć się z tym 
zagadnieniem, dlatego też warto przeanalizować dostępne dane.

Jedną z pierwszych autorek skupiających uwagę na osobach niekorzy-
stających z  serwisów społecznościowych była węgierska badaczka Eszter 
Hargittai396. W swoich analizach z 2007 roku skoncentrowała się na kilku 
serwisach, takich jak Facebook, MySpace, Xanga397, Friendster398, Orkut399 
i Bebo400. Hargittai zastanawiała się, czy istnieją jakieś systematyczne różni-

395 Facebookowi przybyło w Polsce ponad 1 mln użytkowników, [online] http://socialpress.
pl/2015/03/facebookowi-przybylo-w-polsce-ponad-1-mln-uzytkownikow [dostęp: 20.12.2015].

396 E. Hargittai, Whose Space? Differences among Users and Non-Users of Social Network 
Sites, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, nr 13 (1), s. 276–297.

397 Xanga to założony w 1998 roku w Nowym Jorku serwis społecznościowy, którego pier-
wotnym celem było dzielenie się muzyką i literaturą między użytkownikami. Obecnie serwis 
ma formę platformy blogowej. Wszyscy członkowie Xanga otrzymują możliwość utworzenia 
strony internetowej składającej się z bloga, fotobloga, wideobloga, audiobloga lub minibloga. 
Mogą też tworzyć profile społecznościowe i dołączać do różnych grup w ramach serwisu.

398 Friendster (założony w 2002 roku) to jeden z pierwszych serwisów społecznościowych 
o zasięgu ogólnoświatowym, które zyskały dużą popularność. Był jednym z pierwszych SNS, 
które zyskały ponad 1 milion aktywnych członków. Przypominał nieco Facebooka, gdyż jego 
użytkownicy tworzyli własne profile, listy znajomych i mogli dzielić się między sobą treściami. 
W 2011 roku serwis zmienił formułę i stał się platformą gier online, a jego społecznościowy 
charakter przestał funkcjonować (przy czym listy kontaktów, zgromadzone dane i historia były 
nadal dostępne dla użytkowników po zalogowaniu). W 2015 roku Friendster został zamknięty.

399 Orkut to uruchomiony w 2004 roku przez Google serwis społecznościowy o charak-
terze międzynarodowym. Największą popularność zdobył wśród Brazylijczyków. Został za-
mknięty w 2014 roku.

400 Serwis Bebo został założony w 2005 roku w USA, jego zasięg jest międzynarodowy.
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ce między osobami, które korzystają z social network sites, a tymi, które tego 
nie robią. Już wówczas zauważyła, że dokonywanie uogólnień polegających 
na przenoszeniu wyników badań dotyczących jednego serwisu społecznoś-
ciowego na ogół serwisów jest błędem metodologicznym, gdyż poszczegól-
ne SNS różnią się, czasem w zasadniczy sposób401. Badanie przeprowadzone 
przez Hargittai miało charakter ilościowy, a udział w nim wzięli studenci 
Uniwersytetu Illinois w  Chicago w  grupie wiekowej 18–19  lat. Hargittai 
skupiała się na charakterystyce pod względem płci, statusu materialnego, 
pochodzenia, przynależności do grupy etnicznej itp. osób niekorzystają-
cych z SNS. Mimo że autorka wzięła pod uwagę kilka social network sites, 
to o Facebooku już wówczas (2007 r.) pisała w sposób szczególny: „Facebook 
jest serwisem najpopularniejszym wśród badanych, korzysta z niego czte-
rech na pięciu badanych, przy czym ponad połowa całej badanej grupy robi 
to regularnie. MySpace ma równie wielu użytkowników, jednak tylko jedna 
trzecia badanej próby korzysta z tego serwisu często”402.

Z  badań E.  Hargittai wynika, że  czynniki o  charakterze demogra-
ficznym i socjoekonomicznym wpływają na sposób korzystania z SNS. 
 Nieznacznie większe zainteresowanie serwisami społecznościowymi wy-
kazują kobiety, istotne w podziale okazało się także wykształcenie rodziców 
badanych studentów. Dzieci rodziców z wyższym wykształceniem częściej 
korzystały z Facebooka, natomiast dzieci osób z niższym wykształceniem 
wybierały raczej MySpace. Wynikało to prawdopodobnie z faktu, iż Face- 
book początkowo był serwisem zamkniętym, skierowanym do społecz-
ności akademickiej. Korzystanie z  SNS deklarowało 88% spośród ba-
danych, a 74% regularne korzystanie, 12% badanych stwierdziło, że nie 
korzysta z  wymienionych w  ankiecie serwisów. Hargittai zauważyła, 
że  niekorzystanie z  serwisów społecznościowych wśród studentów nie 
wynika z braku posiadanej wiedzy na ich temat czy też braku odpowied-
nich e-kompetencji. Ankietowani przyznawali bowiem, że znają serwisy, 
niektórzy nawet założyli kiedyś w nich swoje profile, jednak zaprzestali 
korzystania403.

401 E. Hargittai, dz. cyt., s. 277.
402 Tamże, s. 282.
403 Tamże.
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Kolejną badaczką podejmującą kwestie dotyczące osób niekorzystają-
cych z social network sites była pracująca na Uniwersytecie Karoliny Północ-
nej techno-socjolog Zeynep Tüfekçi. W swoich analizach autorka skupiała 
się na  poszukiwaniu odpowiedzi na  pytanie, czy  istnieją istotne różnice 
w sposobach korzystania z  Internetu pomiędzy osobami korzystającymi 
a niekorzystającymi z serwisów społecznościowych. Tüfekçi dokonała po-
działu sposobów korzystania z Internetu na dwa główne typy: instrumen-
talny i  ekspresyjny. O  ile „Internet ekspresyjny” odnosi się jej zdaniem 
do zachowań związanych z interakcjami społecznymi i budowaniem relacji 
interpersonalnych, o tyle „Internet instrumentalny” to wszelkiego rodzaju 
praktyczne sposoby wykorzystania narzędzi internetowych, a więc: pozy-
skiwanie informacji, e-zakupy, e-bankowość itp.404 Badaczka, poszukując 
odpowiedzi na pytania dotyczące cech warunkujących korzystanie z ser-
wisów społecznościowych, zastosowała triangulację metod, przeprowadziła 
badania jakościowe i  ilościowe. Wśród badanych studentów uwzględniła 
zarówno tych korzystających, jak  i  tych niekorzystających z SNS. Warto 
także zauważyć, że tych ostatnich podzieliła na następujące grupy405:

• całkowicie niekorzystający (nieposiadający profilu) z  serwisów 
społecznościowych (non-users);

• korzystający sporadycznie (light users);
• korzystający czasem, np. kilka razy w tygodniu (medium users);
• korzystający regularnie (heavy users).

Tüfekçi w swoich badaniach skupiła się na różnicach między osobami 
korzystającymi a niekorzystającymi w obszarach takich jak: czas spędza-
ny w sieci i sposób korzystania, podejście do prywatności, a także aspekty 
demograficzne. Wyniki okazały się dość interesujące. Pod względem cza-
su spędzanego na korzystaniu z Internetu użytkownicy SNS nie różnili 
się od studentów niekorzystających z tego typu serwisów. Widoczna na-
tomiast była różnica w sposobie korzystania, bowiem osoby niekorzysta-
jące z serwisów społecznościowych częściej używały Internetu w celach 

404 Z. Tüfekçi, Grooming, Gossip, Facebook and MySpace: What Can We Learn about These 
Sites from Those Who Won’t Assimilate?, „Information, Communication & Society” 2008, nr 11 (4), 
s. 544–564.

405 Tamże.
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instrumentalnych niż ekspresyjnych. U osób niekorzystających odnoto-
wano też wyższy poziom troski o prywatność, chociaż rzadko dopatry-
wały się one bezpośredniego zagrożenia dla prywatności w korzystaniu 
z  SNS. Płeć badanych okazała się jedynym istotnym predyktorem de-
mograficznym – kobiety zdecydowanie częściej od mężczyzn korzystały 
z serwisów społecznościowych. Z badań Tüfekçi nie wynikało również, 
aby osoby niekorzystające z  serwisów społecznościowych były bardziej 
niż ich korzystający rówieśnicy wyobcowane czy wyizolowane z otocze-
nia. Osoby te były zaś zdecydowanie rzadziej zainteresowane prywatnym 
życiem innych, na przykład swoich dawnych znajomych czy osób z uczel-
ni, nie wyrażały też zrozumienia dla powszechnej u regularnie korzystają-
cych praktyki przeglądania profili znajomych, a tym bardziej celebrytów, 
pod kątem tego, co się dzieje w ich życiu. Osoby niekorzystające bardzo 
krytycznie odnosiły się ponadto do profilowych wizerunków swoich ko-
rzystających kolegów, twierdząc, że  wizerunki te są przekoloryzowane 
i często dalece odbiegają od prawdziwych, jak również nie wykazywały 
ochoty do podejmowania tego typu praktyk406.

Interesującą analizę przedstawiły australijskie autorki Rosland K. Baker 
i Katherine M. White. Badaczki skupiły się na osobach nastoletnich. Spośród 
229 uczniów szkoły średniej w wieku 13–18 lat udało im się znaleźć 69 osób 
niekorzystających z serwisów społecznościowych (wśród nich 40 chłopców 
i 29 dziewcząt, co potwierdza wcześniejsze wyniki badań mówiące o tym, 
iż kobiety częściej korzystają z SNS). Autorki pracowały, opierając się na me-
todologii teorii ugruntowanej. Udało im się wyodrębnić kilka powodów, 
które zdaniem badanych zadecydowały o  tym, że nie posiadają oni kont 
w  serwisach społecznościowych. Większość nastolatków (51%) zadekla-
rowała brak zainteresowania tego typu aktywnością (lack of motivation), 
znaczna część osób obawiała się, że korzystanie z SNS zabierałoby im zbyt 
dużo czasu (42%). Badani wskazywali także, że preferują inne formy komu-
nikacji, na przykład za pośrednictwem telefonu czy poprzez kontakt bezpo-
średni, jak również inne formy rozrywki (np. oglądanie telewizji, czytanie, 
oglądanie seriali). Kolejne istotne kategorie to obawy związane z bezpie-
czeństwem w sieci (23% badanych) oraz niechęć do przedstawiania swojego 

406 Tamże.
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wizerunku w Internecie i podlegania ocenie innych użytkowników (15%)407. 
Wyniki te korespondują w znacznej mierze z wynikami badań ilościowych 
przeprowadzonych przez Tüfekçi wśród amerykańskich studentów.

Przedstawione dotychczas wyniki badań odnoszą się ogólnie do gru-
py social network sites. Istnieją także analizy, którym warto przyjrzeć się 
szczególnie, bowiem skupiają się konkretnie na Facebooku i są najbardziej 
aktualne (2011–2016).

Australijskie badaczki Tracii Ryan i  Sophia Xenos badały związek 
między cechami osobowości a korzystaniem lub niekorzystaniem z Face-
booka. Swoją analizę przeprowadziły, opierając się na tzw. wielkiej piątce 
cech osobowości, czyli pięcioczynnikowym modelu osobowości. W ra-
mach tego modelu wyróżniono cechy takie jak: ugodowość, sumienność, 
negatywna emocjonalność (neurotyczność), ekstrawersja i otwartość408. 
Badaczki uwzględniły dodatkowo takie zmienne jak: nieśmiałość, po-
czucie osamotnienia (tu wyróżniły osamotnienie w relacjach rodzinnych, 
romantycznych i  społecznych) i  narcyzm (z  jego dwoma wariantami: 
przywództwem i  ekshibicjonizmem). Celem badania była eksploracja 
zagadnienia cech osobowości i  ich związku z  korzystaniem bądź nie-
korzystaniem z Facebooka, a także formami użytkowania tego serwisu. 
W badaniu udział wzięli australijscy internauci w wieku 18–44 lata. Spo-
śród 1324 uczestników badania 166 osób zadeklarowało, że nie korzysta 
z Facebooka (wśród nich 96 mężczyzn i 70 kobiet). Badanie przeprowa-
dzono w formie ankiety online składającej się ze 124 pytań409.

Z badań Ryan i Xenos wynika, że istnieje dość wyraźna korelacja mię-
dzy cechami osobowości a decyzją o utworzeniu profilu na Facebooku. 
Osoby korzystające z  Facebooka wykazywały znacząco wyższe wyni-
ki w zakresie ekstrawersji i zdecydowanie niższe w zakresie sumienno-
ści (conscientious) w porównaniu z osobami niekorzystającymi z niego. 
Ponadto okazało się, że  osoby niekorzystające z  Facebooka cechują się 
znacznie większą nieśmiałością, jak  również częściej niż korzystający 

407 R.K. Baker, K.M. White, In Their Own Words: Why Teenagers Don’t Use Social Networking 
Sites?, „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” 2011, nr 14 (6), s. 395–398.

408 Zob. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 485.
409 T. Ryan, S. Xenos, Who Uses Facebook? An Investigation into the Relationship between the 

Big Five, Shyness, Narcissism, Loneliness, and Facebook Usage, „Computers in Human Behavior” 
2011, nr 27, s. 1658–1664.
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doświadczają poczucia osamotnienia w relacjach społecznych (social lone- 
liness). Z drugiej strony jednak osoby korzystające wykazywały większe 
poczucie osamotnienia w relacjach rodzinnych ( family loneliness). Użyt-
kownicy Facebooka częściej też ujawniali wyższy poziom narcyzmu, za-
równo w zakresie ekshibicjonizmu, jak i skłonności przywódczych410.

Interesująca analiza zaprezentowana została także w artykule kanadyj-
skich badaczy. Nikolina Ljepava, Robert Orr, Sean Locke i Craig Ross za cel 
postawili sobie zbadanie różnic między jednostkami regularnie i  często 
korzystającymi z Facebooka a osobami niekorzystającymi z niego w ogóle. 
W swoich badaniach skupili się na kilku kwestiach o charakterze psycho-
logiczno-społecznym, takich jak: poziom zaufania, poziom udostępniania 
informacji na swój temat (self-disclosure), liczba bliskich znajomych, pre-
sja rówieśnicza, a także jawne i ukryte cechy narcystyczne. Badanie prze-
prowadzono wśród studentów. Wzięło w nim udział pierwotnie 269 osób, 
spośród których wyłoniono grupę 106 faktycznych uczestników. Badacze 
podzielili ich na dwie grupy: osoby często korzystające z Facebooka (dekla-
rujące, że korzystają z niego dwie lub więcej godzin dziennie) oraz osoby 
deklarujące, że nie posiadają konta bądź mają nieaktywny profil w serwisie. 
W grupie korzystających znalazło się 70 osób, a wśród niekorzystających 
36 osób. Wiek badanych mieścił się w przedziale 18–42 lata411.

Autorzy doszli do wniosku, że skłonności narcystyczne u obu grup (czę-
sto korzystających i niekorzystających) mogą nie różnić się aż tak znaczą-
co jak pierwotnie zakładano, bowiem u osób niekorzystających z serwisu 
poziom narcyzmu może być po prostu mniej widoczny. Wyraźne różnice 
odnotowano natomiast na przykład w skłonności do ujawniania informa-
cji na swój temat (self-disclosure). Osoby niekorzystające z Facebooka robią 
to zdecydowanie mniej chętnie. Co ciekawe, okazało się, że te osoby dekla-
rują również posiadanie mniejszej liczby bliskich relacji412 aniżeli korzysta-
jący (którzy deklarowali większą liczbę przyjaciół zarówno w kontaktach 

410 Tamże.
411 N. Ljepava, R. Orr, S. Locke, C. Ross, Personality and Social Characteristics of Facebook 

Non-Users and Frequent Users, „Computers in Human Behaviour” 2013, nr 29, s. 1602–1607.
412 Należy jednak zwrócić uwagę, że deklarowanie większej liczby znajomych niekoniecz-

nie oznacza, iż faktyczna liczba znajomych jest właśnie taka. Różne może być na przykład po-
strzeganie bliskich relacji w obu grupach. Badacze nie stosowali w tym wypadku zobiektywizo-
wanych narzędzi do określenia faktycznej liczby bliskich relacji.
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online, jak i offline)413. Warto także zwrócić uwagę, że w podobnym bada-
niu przeprowadzonym częściowo przez tych samych autorów w 2009 roku 
w próbie wyróżniono 15% osób niekorzystających z Facebooka414, a w ba-
daniu z  2013  roku było ich już tylko 8%. Liczba osób niekorzystających 
zmniejszyła się o ponad połowę. Niektórzy badacze przyczyn stale malejącej 
liczby studentów niekorzystających z Facebooka dopatrują się we wpływie 
serwisu na  relacje interpersonalne415, jednak z analiz przeprowadzonych 
na potrzeby niniejszej książki wynika, że przyczyn można szukać też wśród 
potrzeb związanych z indywidualnym zarządzaniem informacją.

Analizy przyczyn niekorzystania lub zaprzestania korzystania z serwi-
sów społecznościowych podjęli się również tureccy badacze Zeynep Turan, 
Hasan Tinmaz i  Yüksel Göktaş. Przeprowadzili oni badania jakościowe 
w formie wywiadów pogłębionych na próbie 20 studentów tureckich uczel-
ni technologicznych (wśród nich znalazło się 11 kobiet i 9 mężczyzn). Wiek 
badanych mieścił się w przedziale 18–25 lat. Badacze skupili się na Face- 
booku z racji tego, że jest on najpopularniejszym serwisem społecznościo-
wym. Na podstawie zebranego materiału wyróżnili następujące powody 
świadomej rezygnacji z Facebooka416:

• obawy związane z utratą czasu;
• brak zainteresowania serwisem;
• obawy przed uzależnieniem się od serwisu;
• obawy dotyczące zagrożenia prywatności;
• obawy związane z możliwością otrzymywania zbędnych informacji;
• lęk przed tym, że członkowie rodziny będą obserwować ich face- 

bookowe konta.

413 Tamże.
414 Zob. C. Ross, E.S. Orr, M. Sisic, J.M. Arseneault, M.G. Simmering, R.R. Orr, Personality 

and Motivations Associated with Facebook Use, „Computers in Human Behavior” 2009, nr 25 (2), 
s. 578–586.

415 Zob. P. Sheldon, J. Honeycutt, Unwillingness to  Communicate Impact on  Motives for 
Facebook Use, [online] http://www.allacademic.com/meta/p297301_index.html [dostęp: 
20.12.2015].

416 Z. Turan, H. Tinmaz, Y. Göktaş, The Reasons for Non-Use of Social Networking Websites 
by University Students, „Comunicar” 2013, t. 21, nr 41, s. 137–145.
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Badanie to jest szczególnie ciekawe, ponieważ jego wyniki w zakresie 
przyczyn niekorzystania z Facebooka dość mocno korespondują z danymi 
empirycznymi pozyskanymi na potrzeby niniejszej pracy.

Analiz odnoszących się do osób korzystających z Facebooka można zna-
leźć bardzo wiele. Stale przeprowadzane są na ten temat badania ilościowe, 
mniej jest niestety badań jakościowych. Nieliczni badacze zajmują się na-
tomiast osobami niekorzystającymi z Facebooka; wydaje się nawet, że wy-
mienieni tutaj autorzy są jedynymi, którzy poruszają tę kwestię. Odpowiedź 
na pytanie, dlaczego tak jest, może być dosyć prosta: niezwykle trudno zna-
leźć osoby niekorzystające z Facebooka czy z serwisów społecznościowych 
w ogóle, a z dnia na dzień tychże osób jest coraz mniej. Nie jest to także stała 
grupa, którą można by obserwować i badać w dłuższym czasie, bowiem wiele 
osób badanych na potrzeby tej pracy dwa czy trzy lata temu obecnie posiada 
już swoje profile w serwisie. Dodatkowym problemem może być fakt, iż oso-
by niekorzystające z serwisu są czasem niechętne poddawaniu się badaniom. 
Bywa, że są to osoby szczególnie troszczące się o swoją prywatność, niewy-
rażające zgody na nagrywanie rozmów czy też cytowanie ich wypowiedzi.

4.2. Co to znaczy nie korzystać z Facebooka?

Wydawać by się mogło, że niekorzystanie z jakiegoś serwisu społecznościo-
wego jest równoznaczne z brakiem posiadania aktywnego konta w tymże ser-
wisie. Rzeczywiście w większości SNS tak właśnie jest. W przypadku Face- 
booka rzecz ma się jednak nieco inaczej, co znów przemawia za tym, że ser-
wis ten nie jest wyłącznie „zwykłym narzędziem”. Dla większości responden-
tów uczestniczących w badaniach przeprowadzonych na potrzeby niniejszej 
pracy deklaracja „nie mam Facebooka” niekoniecznie była równoznaczna 
z  nieposiadaniem profilu w  tym serwisie. Niektórzy respondenci posiadali 
konto, czasem nawet kilka, a mimo to deklarowali: „Nie mam Facebooka”.

Formy i przejawy niekorzystania z Facebooka

Precyzyjne określenie, co  znaczy „nie mieć Facebooka”, jest stosunkowo 
trudne, co widoczne jest zresztą także na przykładzie badań innych autorów 
cytowanych w  tym rozdziale. Niekorzystanie z  Facebooka  postrzegane  jest 
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bardzo różnie, odmiennie rozumiane i  definiowane zarówno przez bada-
nych, jak  i  badających. Autorzy zajmujący się osobami nieużywającymi 
Facebooka wprowadzają zwykle własne klasyfikacje, na przykład według czasu 
spędzonego na korzystaniu z serwisu. W niniejszej książce klasyfikacja osób de-
klarujących niekorzystanie z Facebooka stworzona została po zebraniu materia-
łu i analizie wypowiedzi osób uczestniczących w wywiadach zarówno tych bez-
pośrednio odnoszących się do pytania: „Co to znaczy, że nie masz Facebooka?”, 
jak i form oraz charakteru (nie)korzystania, wynikających z całości wypowiedzi.

W tabeli 33 zaprezentowane zostały wybrane wypowiedzi uczestników 
badania odnoszące się bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie: „Co to zna-
czy, że nie masz Facebooka?”.

Tabela 33. Odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy, że nie masz Facebooka?”417

Maciej, 33 lata, Kraków Mam konto, ale go nie używam. Musiałem założyć, żeby komunikować się 
z ludźmi, którzy nie widzieli innej możliwości komunikacji.

Bartek K., 26 lat, Wrocław Nie mam konta na Facebooku i nigdy nie miałem.

Jurek, 35 lat, Kraków Nie mam oficjalnego konta na Facebooku, użytkowego, mam natomiast 
konto robocze. Dwa konta. Założyłem je kiedyś, kiedy były potrzebne. 
Danych, które tam są, nie można powiązać z moimi prawdziwymi danymi 
ani nawet z moimi innymi tożsamościami, których używam w sieci. Jeżeli 
nad czymś pracuję i chcę zobaczyć, czy to działa, czy na przykład jest 
kompatybilne z Facebookiem, to wtedy używam tych kont. Z własnej woli 
w ogóle z nich nie korzystam.

Joanna, 36 lat, Kraków Generalnie konto mam, ale zawieszone, więc to nie jest tak, że ja nie 
miałam żadnych przygód z Facebookiem. (…) Natomiast ja nigdy nie 
byłam takim bardzo aktywnym użytkownikiem.

Filip, 23 lata, Kraków Operuję różnymi Facebookami, ale nie spersonalizowanymi24.

Andrzej, 32 lata, Kraków/ 
Warszawa

Nie mam konta, tzn. kiedyś miałem, zostałem zmuszony do tego, 
ale usunąłem.

Leszek, 36 lat, Opole Nie miałem, nie mam i nie będę miał.

Krzysztof, 34 lata, Kraków Nie korzystam. (…) Nie skasowałem [konta – przyp. M.P.], bo kiedyś chy-
ba nie można było skasować. Znajomi z zagranicy mnie namówili. (…) 
Nawet nie pamiętam, czy ja sam to konto zakładałem, czy ktoś za mnie 
zakładał. W zasadzie nie byłem za tym, żeby to konto założyć, bo ono nie 
było mi do niczego potrzebne…

Źródło: badania własne.

417 Filip korzysta z Facebooka jako administrator stron firmy, w której pracuje, zarządza 
profilami tej firmy.
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Patrząc na  te wypowiedzi, można łatwo zauważyć, że  niekorzystanie 
z  Facebooka ma różne oblicza i wymiary. Dokonując klasyfikacji takich 
osób, można kierować się odmiennymi kryteriami. Dla przykładu cytowa-
na wcześniej Z. Tüfekçi podzieliła korzystających z serwisów społecznoś-
ciowych według częstotliwości zaglądania na profil418. W przeprowadzo-
nych na potrzeby niniejszej książki wywiadach wyraźnie zarysowały się 
dość charakterystyczne cechy, dzięki którym można wyróżnić pewne typy 
osób niekorzystających z Facebooka.

Należałoby najpierw podzielić badanych na dwie grupy: niekorzystają-
cych z Facebooka bezwzględnie i niekorzystających względnie. Pierwsza 
grupa to osoby, które w momencie rozmowy nie korzystały z serwisu w spo-
sób aktywny, a więc nigdy nie założyły w nim żadnego konta albo trwale 
usunęły posiadany kiedyś profil. Trzeba przy tym pamiętać, że mowa tutaj 
o osobach posiadających dostateczne do sprawnego korzystania z Internetu 
kompetencje cyfrowe. Do osób bezwzględnie niekorzystających z Faceboo-
ka zaliczyć można przecież także osoby wykluczone cyfrowo, jednak takie 
osoby w ogóle nie były brane pod uwagę w badaniach. Druga grupa to oso-
by niekorzystające z Facebooka względnie, wśród których można wyróżnić 
dodatkowe podgrupy. Podział ten z krótką charakterystyką poszczególnych 
typów niekorzystających z serwisu przedstawiony jest w tabeli 34.

Tabela 34. Niekorzystający z Facebooka – podział

NIEKORZYSTAJĄCY WZGLĘDNIE
NIEKORZYSTAJĄCY 

BEZWZGLĘDNIE

BIERNI CZYNNI • Osoby, które nigdy 
nie założyły w ser-
wisie żadnego konta

• Osoby, które założy-
ły konto, ale trwale 
je usunęły i nie wy-
kazują ochoty, aby 
powrócić do korzy-
stania z serwisu 

• Bierni posiadacze 
konta (kiedyś założyli, 
ale nie użytkują)

• Osoby, które z różnych 
przyczyn zaprzestały 
korzystania (np. dez-
aktywowały konto 
na jakiś czas)

• Posiadacze fikcyjnych 
kont

• Osoby korzystające 
z kont innych osób

• Osoby korzystające 
z Facebooka w celach 
zawodowych

Źródło: opracowanie własne.

418 Zob. Z. Tüfekçi, dz. cyt.
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Jak widać, wśród osób niekorzystających względnie można wyróżnić 
dodatkowo biernych i czynnych niekorzystających. Pierwsi najczęściej 
założyli konto w  przeszłości i  można ich odnaleźć w  serwisie, jednak 
nie odwiedzają go (czasem nawet nie potrafią przypomnieć sobie ha-
sła) ani nie aktualizują danych tam zawartych. W  tej grupie znajdują 
się także osoby, które z różnych powodów zdecydowały się na czasowe 
zawieszenie swojego profilu na Facebooku (tzw. dezaktywacja konta419) 
i  nie korzystają aktywnie z  serwisu w  danym momencie. Jako powód 
takiej decyzji wymieniają na  przykład chęć chwilowego odpoczynku 
od serwisu albo chęć sprawdzenia, jak wygląda „życie bez Facebooka”, 
zanim zdecydują się na trwałe usunięcie swojego profilu. Z kolei czynni 
względnie niekorzystający to najczęściej osoby, o których można powie-
dzieć, że de facto nie różnią się zasadniczo od użytkowników w pełni 
aktywnych. W  tej grupie znajdują się bowiem osoby, które korzystają 
z kont fikcyjnych, kont innych osób (np. swoich bliskich), a także uży-
wające Facebooka aktywnie, ale do celów zawodowych, nie prywatnych 
(np. prowadzą fanpage organizacji, w której pracują, i używają go czasem 
do celów prywatnych).

Szczególnie interesująca jest grupa osób używających kont fikcyjnych. 
Są to profile opatrzone najczęściej zmyślonym, czasem żartobliwym, imie-
niem i nazwiskiem (nigdy rzeczywistym pseudonimem danej osoby). Pro-
file te przybierają różną postać: bywają puste (bez żadnych zdjęć czy in-
formacji o właścicielu) lub bogate i na bieżąco aktualizowane (nie znajdują 
się jednak na nich nigdy zdjęcia z wizerunkami posiadaczy ani informacje 
pozwalające zidentyfikować właściciela). Zróżnicowana jest też codzienna 
aktywność posiadaczy takich kont. Niektórzy nie zawierają znajomości 
z innymi użytkownikami, a jedynie „lajkują” różne fanpage’e, aby pozy-
skiwać w ten sposób informacje. Inni posiadają w ramach serwisu wąskie 
grono najbliższych znajomych, z którymi komunikują się za pośrednic-
twem serwisu. Osoby korzystające z kont fikcyjnych postrzegane są przez 
otoczenie jako „ukrywający się” i zdarza się nawet, że odbierane bywają 
negatywnie, gdyż oficjalnie deklarują, że „nie mają Facebooka”, a w prak-
tyce korzystają z serwisu regularnie. To trochę tak, jakby nieposiadanie 

419 O różnicy między dezaktywacją a trwałym usunięciem konta na Facebooku szerzej pi-
szę w dalszej części rozdziału.
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profilu było jakimś szczególnym, choć wstydliwym przywilejem, czymś, 
na co nie każdy może sobie pozwolić, a przynajmniej wielu by chciało, 
ale z różnych względów nie może. Tym bardziej deklaracja, że nie ma się 
konta na  Facebooku, mimo iż  faktycznie korzysta się z  serwisu, budzi 
sprzeciw, niechęć i traktowana jest jak oszukiwanie.

Z drugiej strony korzystanie z fikcyjnych kont może świadczyć niekoniecz-
nie o chęci kontrolowania swojej prywatności (choć tak często uzasadniają 
to posiadacze fikcyjnych kont), a na przykład o poczuciu pewnego rodzaju 
wstydu w związku z posiadaniem konta w tym serwisie. Zdarza się, że osoby 
deklarujące niechęć wobec Facebooka stają w obliczu konieczności założe-
nia konta (o czym piszę w dalszej części rozdziału). Nie chcą jednak, aby ich 
znajomi o tym wiedzieli, zatem decydują się na założenie fikcyjnego profilu.

Na podstawie przeprowadzonych badań można sporządzić ogólną, po-
glądową charakterystykę kont osób względnie niekorzystających z Facebo-
oka. W tabeli 35 została ona zaprezentowana z podziałem na cechy ogólne 
profilu i sposób jego wykorzystania.

Tabela 35. Charakterystyka kont osób względnie niekorzystających z Facebooka

Osoby posiada-
jące aktywne 
konto opatrzone 
fikcyjnymi 
danymi

Osoby posia-
dające konto 
w serwisie, 
 korzystające 
z niego  bardzo 
rzadko

Osoby 
posiadające 
kilka kont 
w serwisie

Osoby 
korzystające 
z cudzych kont

Ch
ar

ak
te

ry
sty

ka
 pr

ofi
lu 

Konto jest aktualizo-
wane i uzupełniane, 
jednak nie znajdują się 
na nim zdjęcia umożli-
wiające zidentyfikowa-
nie posiadacza.
Treści mają czasem 
charakter żartobliwy, 
prześmiewczy.
Właściciel profilu nie 
zaprasza znajomych 
lub posiada niewielką 
liczbę znajomych, 
którzy znają jego 
prawdziwą tożsamość

Profil często dość 
ubogi i nieaktuali-
zowany na bieżąco, 
zwykle bez zdjęć 
lub tylko ze zdję-
ciem profilowym, 
niekoniecznie 
wizerunkiem 
użytkownika

Profile stworzone 
zwykle w celu rea-
lizacji konkretnego 
zadania (np. infor-
matycy do testowa-
nia aplikacji itp.), 
dane zmyślone

Profil innej osoby
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Ch
ar

ak
te

ry
sty

ka
 sp

os
ob

u  
ko

rz
ys

ta
ni

a
Konto używane często, 
tak jak w przypadku 
zwykłych użytkow-
ników

Konto używane 
sporadycznie, 
do konkretnych 
celów

Konta wykorzysty-
wane przeważnie 
do celów zawodo-
wych (np. informa-
tycy)

Najczęściej dotyczy 
osób, które nie chcą 
zakładać własnego 
konta w serwisie, 
a potrzebują stałego 
dostępu do informa-
cji przekazywanych 
wyłącznie za pośred-
nictwem Facebooka

Źródło: badania własne.

Powody niekorzystania z Facebooka

Poza charakterystyką form, w  jakich przejawia się niekorzystanie z Face-
booka, kolejną ważną sprawą są przyczyny, dla których niektórzy decy-
dują się nie korzystać z  tego serwisu. Jak  się okazuje, są one dość mocno 
 zróżnicowane. Bywa, że jest to forma pewnego rodzaju manifestacji, otwar-
te wyrażenie niechęci czy nawet sprzeciwu wobec samego Facebooka i jego 
polityki, a także wobec rosnącej popularności serwisu. Manifestacja może 
mieć w pewnym sensie charakter deklaracji czujności, być sposobem na wy-
rażenie obaw związanych z nieznanymi, trudnymi do jednoznacznego prze-
widzenia konsekwencjami rosnącej popularności Facebooka. Przykładem 
niech będzie tutaj wypowiedź Leszka (zob. tabela 36).

Tabela 36. Wywiad

Leszek, 36 lat, Opole

Nie mam konta i  nie będę miał, bo jestem przeciwnikiem Facebooka. Uważam, że  to  jest portal, który ma 
na celu, nazwijmy to: katalogowanie ludzi. Katalogowanie, żeby dowiedzieć się o nich jak najwięcej, kim są, 
czym się interesują… Kiedyś ludzie walczyli z tym, bo to robił system, a teraz robią to w formie takiej jakby 
zabawy, że niby daje się ludziom jakiś tam wolny wybór, możliwość zmian, kontakt ze znajomymi itd., ale cel 
jest ten sam, ja tak przynajmniej uważam. Kiedyś [ludzie – przyp. M.P.] z tym walczyli, bo było to przymusowe, 
a teraz robią to z własnej, nieprzymuszonej woli. (…)

Źródło: badania własne.

W wypowiedzi Leszka widoczny jest silnie emocjonalny stosunek do Face-
booka. Wyraża  sprzeciw wobec serwisu, dostrzegając możliwość inwigila-
cji użytkowników. Stwierdza, że zalety Facebooka są złudne i mają na celu 
maskowanie faktu, iż  czerpie on  korzyści z  pozyskiwania danych na  temat 
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milionów ludzi. Leszek zauważa również, że  sposób funkcjonowania Face- 
booka można porównać z działaniem narzędzi stosowanych przez niedemokra-
tyczne systemy polityczne w celu śledzenia obywateli. Różnica między jednymi 
a drugimi jest taka, że w pierwszym przypadku stawiano opór społeczny, na-
tomiast z Facebooka ludzie korzystają dobrowolnie, a przy tym bardzo chętnie.

Decyzja o nieposiadaniu konta w najpopularniejszym z serwisów spo-
łecznościowych może być także sposobem na wyrażenie siebie czy pod-
kreślenie swojej indywidualności. Tak jest w przypadku innego uczestnika 
badania, którego wypowiedź znajduje się w tabeli 37.

Tabela 37. Wywiad

Grzegorz, 24 lata, Wrocław

Dlaczego nie mam konta na Facebooku? Bo ja lubię być inny, to po pierwsze. Trochę mnie przeraża też to, jak bardzo 
to jest masowe zjawisko, i wydaje mi się, że to jest tylko dla samego zjawiska zakładanie konta, i uważam też, 
że utrzymywanie kontaktów przez Facebooka tylko [dlatego – przyp. M.P.], bo tak się często dzieje, to jest jakieś 
po prostu… Hmm… Nie wiem, jak to powiedzieć: nadużycie tego, czym jest komputer, bo nie powinniśmy go 
wykorzystywać w taki sposób, żeby się ograniczać w kontaktach fizycznych. Tak mi się przynajmniej wydaje, a tak 
to wygląda niestety.

Źródło: badania własne.

Na tym przykładzie widać, że niekorzystanie z Facebooka jest pewne-
go rodzaju sposobem na podkreślenie własnej odrębności. Grzegorz mówi 
jednak również o obawach w związku ze wzrastającą rolą Facebooka w ży-
ciu wielu ludzi. Jego lęki dotyczą przemian zachodzących w obrębie relacji 
interpersonalnych. Zdaniem Grzegorza ograniczanie kontaktów ze znajo-
mymi wyłącznie do tych zapośredniczonych przez serwisy społecznościowe 
jest niepokojące, a on sam preferuje kontakt bezpośredni.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na decyzję o nieposiadaniu profilu 
mogą być obawy dotyczące utraty wolnego czasu, tak jak w przypadku ko-
lejnego respondenta, którego wypowiedź zamieszczona została w tabeli 38.

Tabela 38. Wywiad

Bartek, 25 lat, Opole

Nie chcę marnować czasu na ten Facebook, bo moje życie jest dosyć napięte. (…) Widzę po znajomych, jak to jest: 
nawet w  pracy, nawet jak  idą do  łazienki, zawsze coś tam przeglądają (…), jeżdżą tylko ciągle palcem po tej 
tablicy. To mnie utwierdza w tym [żeby nie zakładać konta – przyp. M.P.]… Nigdy się nie mówi nigdy, więc może
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sobie kiedyś tam założę, ale nie jest mi to do życia potrzebne. Głównie Ania [dziewczyna C.S. – przyp. M.P.] mnie  
namawiała, bo korzystam czasem z jej konta. Moja grupa ze studiów założyła sobie tam profil i korzystałem, kiedy 
potrzebne było, żeby sprawdzić na przykład termin egzaminu, no i Ania też jest z tego powodu zła (…). Źle bym 
się czuł, jakby mnie ludzie komentowali, jakby ktoś wchodził z butami w moje życie.

Źródło: badania własne.

Bartek zwraca także uwagę na kwestię prywatności. Stwierdza, że mógł-
by odczuwać dyskomfort, gdyby ktoś na bieżąco obserwował i komentował 
jego aktywność, traktuje to jako przekroczenie pewnych granic. Nie chce, 
aby inni użytkownicy Facebooka obserwowali jego aktywność w serwisie.

Niektórzy z kolei w rosnącej popularności Facebooka dostrzegają modę, któ-
rej nie chcą ulegać. Mówi o tym kolejny z respondentów, Michał (zob. tabela 39).

Tabela 39. Wywiad

Michał, 33 lata, Opole

Dlaczego nie mam? A dlaczego miałbym mieć? (…) To się stało taką dziwną modą i poniekąd przymusem jednak… 
Ja nie mam, no bo nie, bo nie potrzebuję, bo nie chcę, bo nie lubię takich modnych rzeczy. (…) Pierwszą osobą, która 
mnie namawiała do założenia konta, była koleżanka z Niemiec. To było jeszcze zanim Facebook w ogóle w Polsce zaczął 
szerzej działać. (…) Do tej pory ludzie mnie namawiają, ale może już nie ze względów towarzyskich, ale takich bar-
dziej praktycznych. Kolega historyk bardzo mnie namawiał. On korzysta z Facebooka, głównie pozyskując informacje.

Źródło: badania własne.

W wypowiedzi Michała widać niechęć wobec wszechobecnej presji ko-
rzystania z Facebooka. Mimo że dostrzega on potencjalne korzyści związa-
ne z posiadaniem konta w serwisie (co ciekawe, mamy tu znów nawiązanie 
do  możliwości pozyskiwania informacji za  pośrednictwem Facebooka), 
to jednak nie chce ulec zjawisku – jak sam je określa – pewnej „mody na Face-
booka”. Michał wprawdzie najpierw wymienia brak potrzeby posiadania kon-
ta w serwisie, lecz z jego dalszej wypowiedzi można wywnioskować, że jest 
to pewnego rodzaju opór przed presją otoczenia i brak pozytywnej reakcji 
na bodźce zachęcające go do stworzenia profilu w serwisie.

W zaprezentowanych tu badaniach nie prowadzono pogłębionych ana-
liz psychologicznych dotyczących cech osobowości czy  charakteru i  ich 
ewentualnego związku z decyzją o założeniu konta na Facebooku, jednak 
analizując wypowiedzi wielu respondentów, można zaobserwować, że nie-
korzystanie z Facebooka jest wtórne wobec cech charakteru lub osobowości, 
takich jak ostrożność, podejrzliwość lub po prostu introwertyzm. Szczegól-
nie ciekawa jest znajdująca się w tabeli 40 wypowiedź jednego z badanych, 
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który jako powód niekorzystania z Facebooka podaje właśnie swoją specy-
ficzną konstrukcję osobowości, nazywając ją „osobowością gollumiczną”.

Tabela 40. Wywiad

Andrzej, 32 lata, Kraków/Warszawa

Zawsze kontestowałem wszelkie jakieś takie społecznościowe, internetowe zjawiska. (…) Ja mam osobowość 
gollumiczną. Osobowość gollumiczna wychodzi od tego: mamy bardzo mało czasu, ogólnie teraz, na poznawanie 
nowych rzeczy, na czytanie, na buszowanie w necie i odkrywanie naprawdę ciekawych rzeczy, i jak się przeczyta 
jakąś fajną książkę, na którą trzeba stracić naprawdę dużo czasu, poświęcić jakąś część swojego życia, jakąś płytę 
czy film itd., to nie ma we mnie tego, żeby się od razu dzielić z ludźmi, ja to wolę trzymać dla siebie, jako mój skarb 
(…). W jakimś takim gronie face-to-face to nie, ale wrzucanie tego do Internetu, żeby ludzie przychodzili na go-
towe, o nie, nie, nie! (…) Nie przychodzi mi to łatwo. Są ludzie, dla których przeczesywanie się przez te wszystkie 
opcje na Facebooku jest naturalne. Im to przychodzi łatwo. Dla mnie nie tak bardzo, ponieważ jestem z czasów 
forów (…) i to jest dla mnie bardziej naturalne.

Źródło: badania własne.

W  tej wypowiedzi Andrzej wprost wyraża pogląd, że  jego podejście 
do  Facebooka wynika z  pewnych specyficznych cech jego charakteru, 
czy raczej konstrukcji osobowościowej. Używając stworzonego przez sie-
bie pojęcia „osobowość gollumiczna”, opisuje on bardzo ciekawe zjawisko 
– niechęć do dzielenia się treściami i swoją wiedzą z innymi ludźmi. Dzie-
lenie poglądów, wrażeń, odczuć, zdjęć jest jedną z tych rzeczy, o których 
najczęściej mówi się przy okazji korzystania z serwisów społecznościowych. 
Jedną z wymienianych w dyskursie popularnym zalet Web 2.0 jest właśnie 
możliwość podzielenia się zawartością generowaną przez użytkowników. 
Tymczasem Andrzej deklaruje, że jest osobą, która nie odczuwa takiej po-
trzeby, a wręcz przeciwnie – to, co jego zdaniem cenne, chciałby ukryć, za-
chować dla siebie. Nie widzi więc dla siebie miejsca w społecznej przestrzeni 
Internetu. Druga rzecz, na którą Andrzej zwraca uwagę, to kompetencje 
cyfrowe. Z niechęcią mówi o konieczności przedzierania się przez gąszcz 
facebookowych opcji. Mimo że współcześnie twórcy platform społecznoś-
ciowych przykładają dużą wagę do  tego, aby serwisy były funkcjonalne, 
a interfejsy jak najbardziej przejrzyste i intuicyjne, to jednak nadal dla nie-
których wprowadzanie zmian w przyzwyczajeniach komunikacyjnych wią-
że się z dyskomfortem.

Jeszcze inne podejście do korzystania z Facebooka ma K.K. (zob. tabe-
la 41), który pierwotnie był zniechęcony do serwisu głównie dlatego, że nie 
podobało mu się powszechne tam – jego zdaniem – kreowanie fałszywego 
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wizerunku własnej osoby czy  konieczność bieżącej aktualizacji profilu 
dla zachowania jego atrakcyjności. W momencie wywiadu stwierdza jed-
nak, że obecnie przyczyna niekorzystania z Facebooka ma w jego przypad-
ku już nieco odmienny charakter.

Tabela 41. Wywiad

K.K., 26 lat, Opole

Zastanawiałem się nad tym ostatnio i zaczynam myśleć, że jako przyczynę teraz musiałbym wskazać utratę twarzy 
czy coś w tym rodzaju. W sensie, że tak długo i wyraźnie hejtowałem, tak długo nie miałem, że złamanie się teraz 
(które wydaje mi się potrzebne, względnie – niezbędne, z przyczyn zawodowych) mogłoby zostać odebrane przez 
znajomych w negatywny sposób. Jednocześnie wiem, że to głupie i nie umiem się złamać. (…)

A zanim przeszło to w obecny kształt, to jaka była przyczyna?

Sztuczność kreowanej persony, utrzymywanie relacji z osobami, które tak naprawdę mnie nie obchodzą albo ja ich 
nie obchodzę (na tyle, żeby zrobić „coś więcej”), prywatność i że to jest pewnego rodzaju obowiązek (trzeba ogarnąć 
Fejsa, trzeba napisać coś nowego).

Źródło: badania własne.

Widać tutaj niechęć do utraty czegoś, co można by nazwać statusem 
osoby bez Facebooka. K.K. dostrzega potrzebę czy raczej potencjalne ko-
rzyści związane z  założeniem konta. Nie chce jednak tego robić, bo boi 
się, że straci wiarygodność w oczach innych. Dotychczas był w stosunku 
do serwisu mocno sceptyczny, zatem założenie konta mogłoby jego zda-
niem spowodować „utratę twarzy”.

Kolejny z  respondentów, Filip, którego wypowiedź znajduje się w  ta-
beli 42, otwarcie deklaruje niepokój wobec serwisów społecznościowych 
i sposobu ich funkcjonowania. Filip, podobnie jak Leszek, ma wiele obaw 
dotyczących prywatności, lecz jego podejście do Facebooka wydaje się ra-
czej nie nosić znamion manifestu. Chcąc zabezpieczyć się przed ewentual-
ną utratą prywatności, zdecydował się wstrzymać z decyzją o utworzeniu 
profilu na Facebooku.
Tabela 42. Wywiad

Filip, 25 lat, Kraków

Ja zawsze śledziłem rozwój tych portali społecznościowych i od początku byłem do tego uprzedzony. Odstręcza 
mnie pewien ekshibicjonizm, który tam się przebija. Początkowo to trochę wynikało z takiej teorii spiskowej. 
Trochę pół żartem, pół serio mówiło się, że ludzie tam inwigilują, wywiady zagraniczne, co pewnie po części 
pokrywa się z prawdą. Widzimy to chociażby po tym, co w świecie politycznym się dzieje, że polityk nie może 
tam [na Facebooka – przyp. M.P.] wrzucić czegokolwiek. A większość ludzi jednak to robi i to… to jest w jakiś
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sposób niepokojące. Po prostu nie chciałem, żeby inni ludzie mieli jakiś wgląd we fragment mojej prywatności 
(…). Wszystko jest w Internecie, wszystko wypływa i wydaje mi się, że powinniśmy jednak to ograniczać w ja-
kiś sposób. (…) Czyli jednak pewien lęk przed tymi zagrożeniami związanymi z Internetem, chyba od początku 
takie miałem podejście do tego, z podejrzliwością podchodziłem do sieci i do portali społecznościowych. (…) 
Myślę, że to też służy wulgaryzacji komunikacji między ludźmi.

Źródło: badania własne.

Jak widać, różnego rodzaju obawy i wątpliwości skłaniają Filipa do wstrzy-
mywania się z decyzją o założeniu konta, nie tylko na Facebooku, ale także 
na innych platformach społecznościowych. Niechęć ta nie jest jednak skie-
rowana konkretnie w stronę Facebooka, raczej ogólnie dotyczy przestrzeni 
Internetu. Filip porusza również inną ciekawą kwestię, a mianowicie problem 
wulgaryzacji komunikacji między ludźmi. Te spostrzeżenia można przenieść 
na nieco szersze aspekty komunikacji, na przykład w przestrzeni publicznej 
pomiędzy osobami czy instytucjami publicznymi a obywatelami. Wzrasta-
jąca popularność Facebooka przyczyniła się do tego, że już nie tylko organi-
zacje nastawione na zysk muszą prowadzić swoje strony w serwisie w celach 
zarobkowych i marketingowych, ale też podmioty publiczne czują się w obo-
wiązku mieć fanpage’e i traktować je jako miejsce kontaktu z obywatelami. 
Pomijając już kwestię zgodności tego typu praktyk z obowiązującym prawem 
(zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji publicznej w serwisach spo-
łecznościowych zamiast w Biuletynie Informacji Publicznej)420, wydaje się, 
że taka forma kontaktu z obywatelem nie zawsze jest właściwa. Wątpliwości 
może budzić na przykład fakt, że na facebookowej stronie danej instytucji 
każdy użytkownik może zamieścić komentarz. Czasem są to wpisy o charak-
terze wyjątkowo wulgarnym. Usuwanie komentarzy przez administratorów 
może natomiast budzić podejrzenia związane z ograniczaniem wolności sło-
wa. Wydaje się, że kontakt zapośredniczony przez Facebooka może rzeczy-
wiście prowadzić do wulgaryzacji, a także trywializacji komunikacji między 
podmiotami publicznymi a użytkownikami.

Liczne obawy i  wątpliwości dotyczące Facebooka wyraża też Jurek, 
który ma dość mocno skonkretyzowane spostrzeżenia na temat zagrożeń 
związanych z korzystaniem z serwisu. Widać to w jego wypowiedzi za-
mieszczonej w tabeli 43.

420 Zob. M. Giermak, M. Popiołek, Media społecznościowe a  prawo do  informacji publicznej, 
[w:] Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, red. W. Opioła, M. Popiołek, Toruń 2014.
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Tabela 43. Wywiad

Jurek, 35 lat, Kraków (informatyk)

Nie mam na  Facebooku konta oficjalnego [ma dwa konta, które nazywa roboczymi – przyp. M.P.], po-
nieważ posłuchałem właściciela tego serwisu, który się nabija z właścicieli kont, a więc swoich klientów, 
wielokrotnie podkreślając, że  trzeba być wyjątkowym osłem, aby dawać mu za  darmo wszystkie dane 
o  sobie. (…) No niestety, ale  nie ma sensu dawać komuś za  darmo tak cennego towaru, jakim są czy-
jeś dane. Jak płacą za to wszystkie firmy marketingowe, dzięki temu mogą sobie tworzyć piękne profile 
potencjalnych klientów, a jak wiadomo, w chwili obecnej jest to dobrze prosperująca maszyna na całym 
świecie (…). Druga rzecz to kwestia bezpieczeństwa. Na pewno jedną taką rzeczą jest kwestia kradzieży 
tożsamości. Coraz łatwiej jest ukraść komuś tożsamość. Jeżeli będziesz mieć dostatecznie dużo informacji 
o danej osobie (…).

Źródło: badania własne.

Jurek jest przekonany o dużej wartości danych personalnych. Jego zda-
niem udostępnianie informacji prywatnych w sieci to oddawanie komuś 
za darmo czegoś, co nie tylko jest cenne samo w sobie, ale także pozwala 
innym zarabiać pieniądze. Jurek nawiązuje jednak też do kwestii sprze-
daży danych pomiędzy korporacjami i wykorzystywania ich do różnych 
celów. Według niego zagrożenia związane z serwisami społecznościowy-
mi nie ograniczają się wyłącznie do spraw marketingowych, lecz dotyczą 
również bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, jak na przykład kra-
dzież tożsamości.

Podobnego zdania jest Maciej (zob. tabela 44), który chociaż posiada 
konto, otwarcie deklaruje niechęć wobec zjawiska rosnącej w ogromnym 
tempie popularności Facebooka.

Tabela 44. Wywiad

Maciej, 33 lata, Kraków (informatyk)

Mam konto, ale go nie używam. Musiałem je założyć, żeby komunikować się z  ludźmi, którzy nie widzieli innej 
możliwości komunikacji. Stwierdzili demokratycznie, że skoro wszyscy oni mają konta na Facebooku, to ja też muszę 
założyć, oni się nie dostosują i zostałem przegłosowany… Na tym koncie mam tylko swoje imię i nazwisko, nie po-
dawałam numeru telefonu, nie pozwoliłem też na przeskanowanie mojej skrzynki pocztowej. Żona czasem wchodzi 
na moje konto i coś tam robi, na przykład żeby coś zalajkować, zmieniła też moje zdjęcie profilowe. Na początku tam 
było moje zdjęcie, na którym nie można było mnie rozpoznać, potem żona wrzuciła inne, bo jej się nie podobało. 
Teraz tam jest zdjęcie flagi polskiej. (…) To wszystko jest przerośnięte, podszyte komercją, bo to jednak jest firma, 
która musi się utrzymać, ktoś z tego czerpie korzyści, ktoś musi zapłacić za całą obsługę, utrzymać pracowników… 
No więc kradną dane, funkcjonują na wolnym rynku, sprzedają dane, kradną prywatność ludzi i z tego się utrzymują. 
Muszą co prawda jakoś przyciągnąć ludzi, więc to ma pewną wartość dodaną, ale nadal to jest handel danymi… 
Właściciele FB to nie są altruiści, oni tam siedzą, żeby zarobić. Jak coś jest darmowe, to trzeba się sześć razy zasta-
nowić, kto za to faktycznie płaci.

Źródło: badania własne.
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Maciej, podobnie jak Jurek, zwraca uwagę na kwestie związane z dany-
mi osobowymi. Praktyki właścicieli serwisów społecznościowych określa 
mianem kradzieży danych i prywatności. Podkreśla, że twórcy Facebooka 
tylko pozornie troszczą się o potrzeby użytkowników serwisu. Maciej widzi 
w tym wyłącznie praktyki mające na celu pozyskanie i utrzymanie klientów. 
Spostrzeżenia te wydają się słuszne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę 
fakt, iż twórcy serwisu nie konsultują z użytkownikami wprowadzanych 
zmian. Dla przykładu: w 2012 roku w serwisie została wprowadzona tzw. 
oś czasu421. Prezentuje ona aktywność użytkownika w układzie chronolo-
gicznym. Była ona wprowadzona automatycznie dla wszystkich w serwisie. 
Mimo że wielu użytkownikom nie podobała się nowa forma profilu i wie-
lokrotnie wyrażali sprzeciw wobec tej zmiany, ostatecznie nowy widok in-
terfejsu stał się obowiązkowy, obecnie nikt już nie może zrezygnować z tej 
funkcji422. Jest to o tyle ciekawe, że Facebook stara się kreować swój wize-
runek jako strażnika demokracji. Wydarzenia związane z arabską wiosną 
i  rola, jaką odegrały wówczas social media sprzyjały znacznie ukształto-
waniu wizerunku Facebooka jako protektora wartości demokratycznych. 
Tymczasem w rzeczywistości zmiany w serwisie wprowadzane są bez kon-
sultacji z użytkownikami, a nawet mimo ich wyraźnego sprzeciwu. Podob-
nie jest z sytuacjami, kiedy serwis bez konsultacji z użytkownikami blokuje 
ich konta bądź zmienia dane profilowe423.

Na podstawie materiału pochodzącego z wywiadów z osobami dekla-
rującymi niekorzystanie z Facebooka można zauważyć pewne zależności 
w poszczególnych postawach badanych. W związku z tym stworzono po-
dział osób niekorzystających na pięć typów: przeciwnicy; niezainteresowa-
ni; niezdecydowani; byli posiadacze konta; korzystający z kont fikcyjnych 
bądź kont innych osób. W tabeli 45 znajduje się krótka charakterystyka 
poszczególnych typów z uwzględnieniem kwestii takich jak:

421 Początkowo w 2011 roku jako funkcja testowa, nieobowiązkowa. Użytkownicy mogli 
wybrać, czy chcą używać osi czasu, wielu jednak ta funkcja nie przypadła do gustu.

422 Koniec z wolnością wyboru na Facebooku – oś czasu już niedługo dla wszystkich, [online] 
http://technowinki.onet.pl/komputery/koniec-z-wolnoscia-wyboru-na-facebooku-os-czasu-
-juz-niedlugo-dla-wszystkich/ves2f [dostęp: 10.12.2015].

423 Niektórzy badani sygnalizowali, że kiedy posiadali fikcyjne konta, Facebook zwracał się 
do nich z informacją, iż wie, że to nie są prawdziwe, lecz zmyślone dane. Serwis żądał wówczas 
zmiany danych na prawdziwe pod groźbą zablokowania konta. Zdarza się też, że serwis sam, 
bez konsultacji z użytkownikiem, zmienia dane fikcyjne na prawdziwe.
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• poczucie bycia poinformowanym – istotne ze względu na podkreś-
laną wielokrotnie przez osoby korzystające z Facebooka rolę tego 
serwisu w dostępie do informacji (zob. rozdział trzeci);

• poczucie bycia wykluczonym – istotne ze względu na rosnące zna-
czenie Facebooka nie tylko w sferze prywatnej, lecz także publicz-
nej i postrzeganie go jako czegoś, co jest normą dla osób korzysta-
jących z Internetu;

• stosunek do Facebooka – istotny ze względu na  jedną z hipotez 
niniejszej pracy, która zakłada, że Facebook jest czymś więcej niż 
narzędziem (do narzędzi mamy zwykle obojętny stosunek, są one 
neutralne, natomiast w stosunku do Facebooka można zaobserwo-
wać występowanie reakcji silnie emocjonalnych).

Tabela 45. Osoby niekorzystające z Facebooka – pięć typów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów i rozmów.
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Jak widać, u przeciwników Facebooka, którzy fakt nieposiadania konta 
w serwisie często otwarcie manifestują, występuje wysokie poczucie poinfor-
mowania i niskie poczucie bycia wykluczonym. Osoby te podkreślały często, 
że z pozyskiwaniem informacji radzą sobie na różne sposoby i nie uważają, 
aby były one mało skuteczne. Nie miały także poczucia wykluczenia ani pod 
względem kontaktów towarzyskich, ani w związku ze sferą publiczną. Zda-
rzało się jednak, że informacje czerpały z Facebooka, na przykład od znajo-
mych, którzy na bieżąco zdawali im relację z tego, co się dzieje w serwisie.

Osoby niezainteresowane Facebookiem od osób niechętnych różnił 
przede wszystkim stosunek do serwisu, który w przypadku przeciwni-
ków serwisu był bardzo emocjonalny. Ciekawą grupę stanowili natomiast 
niezdecydowani, a więc osoby, które myślały dość dużo o założeniu kon-
ta, ale ze względu na różnego rodzaju obawy odkładały tę decyzję na póź-
niej (wiele z tych osób założyło konto w niedługim czasie po wywiadzie). 
Te osoby wskazywały dość często na problemy z dostępem do niektó-
rych informacji. W przypadku osób, które usunęły bądź dezaktywowa-
ły swoje konta, widoczne było zwykle wysokie poczucie wykluczenia 
i niższe poczucie poinformowania niż u osób, które nigdy nie korzystały 
z Facebooka.

Zaprezentowany w tabeli 45 podział dotyczy wyłącznie wnios ków z wy-
wiadów i obserwacji grupy osób badanej na potrzeby tej książki i ma cha-
rakter poglądowy, nie reprezentatywny. W celu zarówno doprecyzowania, 
jak i przetestowania niniejszej typologii należałoby przeprowadzić badania 
ilościowe wśród osób niekorzystających z Facebooka.

4.3. Decyzja o usunięciu konta – trudności i dylematy

Bardzo ciekawy jest fakt czasowego zaprzestawania używania Facebooka 
przez niektóre osoby. Czasem rezygnacja z Facebooka ma charakter cykliczny. 
Spostrzeżenia osób, które czasowo przestawały korzystać z serwisu, są niezwy-
kle cenne, bowiem w przeciwieństwie do nigdy niekorzystających potrafią one 
wyraźnie wskazać różnice między stanem posiadania a nieposiadania profilu.

Pierwszą ważną (i nierzadko trudną) rzeczą jest dla rezygnujących sama 
procedura usunięcia konta, a  także dylematy z  tym związane. Co cieka-
we, myśli o  usunięciu konta pojawiają się u  korzystających z  Facebooka 
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stosunkowo często. Podczas badań było to zauważalne zarówno w wywia-
dach pogłębionych, jak i w wielu spontanicznych rozmowach, na przykład 
ze studentami w trakcie zajęć dydaktycznych. W tabeli 46 znajdują się wy-
brane wypowiedzi odnoszące się do kwestii usuwania konta na Facebooku.

Tabela 46. Wywiad – usuwanie konta na Facebooku

Kasia, 20 lat, Kraków
Myślałam o tym, żeby usunąć konto, żeby nie pokazywać dłużej swoich 
zdjęć, bo inni je mogą wykorzystać do różnych rzeczy. Ale jednak ostatecz-
nie uznałam, że ten Facebook ma więcej zalet niż wad.

Anna, 23 lata, Kraków
Przychodzi zawsze taki moment, kiedy jakoś ten Facebook przeszkadza 
i irytuje bardziej, niż pomaga. (…)

Krystian, 23 lata, Warszawa

(…) Kiedy coś jest rozbudowane (konta, profile), ciężko to porzucić. Ludzie 
nie przeszli na przykład do Google+. Jedynym sposobem byłaby dyskre-
dytacja Facebooka, ale jak widać nawet afera PRISM go nie podważyła… 
Musiałoby to być coś większego. Ludzie się przyzwyczajają, coś budują, 
tam są fajne mechanizmy. No i użytkownicy niby się buntują i nie lubią 
zmian, ale potem się przyzwyczajają i odpuszczają. Mają Facebooka jako 
domowe archiwum, no i nie wyrzucisz tego na śmietnik! Ludzie są z tym 
związani.

Arek, 20 lat, Warszawa

(…) nie usuwam, bo założyłem… A  zresztą trochę mi się nie chce już 
usuwać, bo usuwanie jest bardzo uciążliwe, czasem bardziej uciążliwe 
niż posiadanie. Oni się obwarowali jakimiś procedurami, to wszystko trwa 
rok, oni wysyłają maile, spamują skrzynkę pocztową, to już chyba lepiej, 
żebym miał to konto, najwyżej nie zajrzę, co za problem…

Źródło: badania własne.

Myśli o usunięciu konta na Facebooku pojawiają się u jego  użytkowników 
z różnych powodów. Czasem jest to zmęczenie serwisem i jego wszechobec-
nością; niekiedy przybiera to  formę zmęczenia   informacyjnego, zwłasz-
cza treściami o  charakterze prywatnym; bywa też, że   rozmówcy wska-
zywali na  zdenerwowanie w  związku z  nadmierną  inwigilacją (alerty 
z  prośbami o  numer telefonu i  inne szczegółowe informacje) czy  nowymi 
funkcjami serwisu. Negatywne refleksje na  temat   Face booka rzadko jed-
nak faktycznie prowadzą do rezygnacji z używania serwisu. Jak bowiem za-
uważył cytowany w tabeli 46 Krystian, nawet drobne „przewinienia” Face-
booka nie spowodowały dotychczas masowego odchodzenia użytkowników.

Innym problemem jest to, że serwis różnymi sposobami stara się zniechę-
cić do usunięcia konta. Jak się okazuje, osoby, które chcą skasować profil, mogą 
mieć nie tylko dylematy o charakterze subiektywnym, lecz także trudności 
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obiektywne. Kłopotliwe może być już na przykład samo znalezienie metody 
trwałego usunięcia konta. Facebook oferuje swoim użytkownikom dwie moż-
liwości: usunięcie konta na stałe albo dezaktywację profilu, a więc „zamroże-
nie” go z możliwością powrotu w każdej chwili. Jak czytamy na stronie serwisu:

W przypadku dezaktywacji konta:

•  Informacje na Twojej osi czasu nie będą widoczne dla innych osób.
•  Inni użytkownicy Facebooka nie będą mogli wyszukać Twojego konta w ser-

wisie.
•  Niektóre informacje, np. wysłane przez Ciebie wiadomości, mogą być nadal 

widoczne dla innych osób.
•  Zapisujemy informacje z Twojego konta (np. znajomych, zdjęcia czy zain-

teresowania) na wypadek, gdybyś zechciał(a) powrócić do Facebooka za ja-
kiś czas. Jeżeli postanowisz reaktywować konto, informacje te nadal będą 
na Twoim profilu po powrocie.

W przypadku trwałego usunięcia konta:

•  Nie będziesz mieć możliwości odzyskania dostępu do konta.
•  Niektóre czynności wykonane na Facebooku nie są zachowywane na Two-

im koncie. Przykładowo znajomy może zachować otrzymane od  Ciebie 
wiadomości, nawet jeśli usuniesz swoje konto. Te informacje pozostaną 
w serwisie po usunięciu konta.

•  Usunięcie wszystkich publikowanych przez Ciebie treści, np. zdjęć, aktuali-
zacji statusu lub innych danych przechowywanych w kopiach zapasowych, 
może zająć do  90 dni. W  tym czasie informacje te będą niedostępne dla 
innych użytkowników Facebooka.

Kopie niektórych materiałów (np. plików dziennika) mogą pozostawać na naszych 
serwerach z przyczyn technicznych. Gdy usuniesz konto, materiały te zostaną po-
zbawione wszelkich osobowych znaczników identyfikacyjnych424.

Kiedy już użytkownik zdecyduje, że chciałby usunąć konto trwale, staje 
w obliczu kolejnego problemu: w jaki sposób to zrobić? Okazuje się bowiem, 
że możliwość trwałego usunięcia konta została dość mocno ukryta wśród 

424 Zob. https://www.facebook.com/help/125338004213029 [dostęp: 20.12.2015].
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innych opcji dostępnych w serwisie i jej znalezienie jest rzeczą dość skom-
plikowaną425. Zwraca na to uwagę Asia (zob. tabela 47).

Tabela 47. Wywiad

Asia, 25 lat, Kraków

(…) Jak masz gdzieś czasem wyszukać w ustawieniach ustawienia prywatności, no to zaczyna się problem, bo 
to nie jest takie łatwe. (…) Poustawiałam sobie w końcu, ale nie było tak łatwo to znaleźć. (…) Myślę, że to jest 
zrobione specjalnie.

Źródło: badania własne.

W sieci krąży wiele amatorskich poradników instruujących, jak dokonać 
na przykład trwałego usunięcia profilu. Należy przy tym także zauważyć, 
że trwałe usunięcie nie następuje natychmiast. Jeśli zalogujemy się do swo-
jego profilu w ciągu kilkunastu dni, możemy odzyskać konto w dawnej for-
mie, ze wszystkimi danymi.

Inną sprawą są stosowane przez serwis zabiegi mające na celu zniechę-
cenie użytkownika do usunięcia lub dezaktywacji profilu. Mówił o tym je-
den z respondentów, Arek, którego wypowiedź była cytowana w tabeli 46. 
Zwróciła na to uwagę także Jola (zob. tabela 48).

Tabela 48. Wywiad

Jola, 25 lat, Kraków

Nie jest to łatwa sprawa, przechodziłam przez to… Robią próbę sił, próbę silnej woli. Tam jest czas, dwa tygodnie, że je-
żeli nie wejdziesz na to konto, to ono jest ciągle zamrożone, musisz przez te dwa tygodnie tam nie wejść, żeby ono faktycz-
nie zostało usunięte. Jak wejdziesz, to powraca. To jest niby tak, że jakbyś tam się rozmyśliła czy coś… I dodatkowo jest 
dużo psychologicznych gierek. Wyświetlają się osoby [twoi znajomi – przyp. M.P.] i informacja, że będą tęsknić, że ktoś 
coś tam robi i już tego nie będziesz widzieć, i kilka takich (…).

Źródło: badania własne.

Jola zwraca uwagę na  stosowane przez serwis zabiegi mające na  celu 
oddziaływanie na  emocje usuwających konto użytkowników. Na  rysun-
ku 12 przedstawiony został zrzut ekranu pokazujący, jakie informacje wy-
świetlają się osobie, która chce dezaktywować swój profil.

425 Podobnie jest z ustawieniami prywatności.
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Rysunek 12. Dezaktywacja Facebooka

Źródło: archiwum własne.

Zanim dokonamy dezaktywacji konta, pojawia się ekran z pytaniem, czy aby 
na pewno chcemy to zrobić. Wyświetlają się zdjęcia naszych znajomych z pod-
pisami, że będą oni za nami tęsknić. Komunikat taki może w silny sposób od-
działywać na emocje, zwłaszcza wahającego się użytkownika. Jest to sprytny za-
bieg, który ma nas powstrzymać przed decyzją o dezaktywacji, a przynajmniej 
skłonić do refleksji, czy nie będzie brakowało nam kontaktu ze znajomymi.

Kolejne zagadnienie to poruszona przez jednego z respondentów, Kry-
stiana (zob. tabela 46), kwestia charakteru, jaki często przybierają serwisy 
społecznościowe. Stają się one pewnego rodzaju pamiętnikami (wprowa-
dzona przez Facebook tzw. oś czasu pozwala dodatkowo na oglądanie wy-
darzeń z  życia użytkowników w ujęciu chronologicznym). Użytkownicy 
często traktują serwisy społecznościowe jako archiwa i  jeśli na przykład 
nie archiwizują swoich zdjęć w inny sposób, to usunięcie konta wiąże się 
ze stratą cennych danych.

Jeszcze innym problemem jest reakcja otoczenia na  opuszczenie 
„facebookowej społeczności”. Jak się bowiem okazuje, może to mieć duże 
znaczenie dla naszych znajomych. Joanna (zob. tabela 49), która zdecydo-
wała się dezaktywować swój profil, tak opowiada o reakcji znajomych.

Tabela 49. Wywiad

Joanna, 36 lat, Kraków

Zawiesiłam konto i była taka sytuacja, że zaprosiłam moich przyjaciół z różnych stron (…) i ci ludzie przyjechali, 
jedli u mnie kolację, byli moimi gośćmi i podczas kolacji zaczęli mi robić (osoby dorosłe, starsze ode mnie), zaczęli
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mi robić wyrzuty: że jakim cudem ja mogłam po prostu sobie wyjść z Facebooka? Że jak to w ogóle wygląda? 
Co oni mają sobie pomyśleć? Że co, że ja odcinam relacje? Ja mówię, że nie rozumiem sytuacji, w której przez 
Facebooka kontaktujemy się tylko i wyłącznie wirtualnie, teraz siedzimy tutaj, jesteśmy razem fizycznie i dla 
nich ważny jest jakiś durny Facebook, fakt, że sobie zawiesiłam konto! [Mówili – przyp. M.P.] nie, tak się nie robi! 
Ludzie pomyślą, że ich wyrzucasz z relacji.

Źródło: badania własne.

W wypowiedzi Joanny widoczne są przede wszystkim dwa problemy: 
po pierwsze, rezygnacja z używania Facebooka nie przeszła bez echa, nie 
była dla jej znajomych czymś zwyczajnym, fakt ten został od razu zauwa-
żony i skomentowany, stał się niemalże „wydarzeniem”. Po drugie, Joanna 
spotkała się z wyraźnym niezrozumieniem i brakiem akceptacji tej decyzji. 
Rezygnacja z  korzystania z  serwisu była dla jej znajomych równoznacz-
na z rezygnacją z podtrzymywania relacji, mimo iż najlepszym dowodem 
świadczącym przeciwko temu był fakt, że zostali zaproszeni na wspólną ko-
lację. Wypowiedź Joanny pokazuje jeszcze jedną niezwykle istotną rzecz, 
o której więcej pisałam w poprzednim rozdziale, a mianowicie rolę Face- 
booka w procesie nadawania znaczeń i wag temu, co dzieje się w życiu ludzi. 
Odejście z Facebooka zostało odebrane jako pewnego rodzaju deklaracja, 
manifestacja, choć Joanna nie miała takich intencji.

Postrzeganie osób rezygnujących z używania Facebooka czy niekorzy-
stających z niego w ogóle jest zagadnieniem dość ciekawym, dlatego warto 
poświęcić mu nieco więcej uwagi. Można się spotkać ze skrajnie różnymi 
opiniami na ten temat.

4.4. Społeczne postrzeganie osób nieposiadających konta na Facebooku

Wielu respondentów podkreślało, że rzadko albo w ogóle nie myślą o tych spo-
śród swoich znajomych, którzy nie mają konta na Facebooku. Niektórzy do-
piero po dłuższym namyśle byli w stanie przypomnieć sobie, czy mają jakichś 
znajomych niebędących w serwisie. Potwierdza to przytoczone w dalszej czę-
ści rozdziału spostrzeżenia Maćka (zob. tabela 59), który zwraca uwagę na to, 
iż ludzie nieposiadający profilu na Facebooku mogą nie istnieć w świadomości 
tych posiadających. W tabeli 50 znajdują się wybrane wypowiedzi dotyczące 
postrzegania osób niebędących członkami społeczności Facebooka. 
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Tabela 50. Wywiad – postrzeganie osób nieposiadających konta na Facebooku

Beata, 
22 lata, 
Warszawa

(…) wiem, że do osób, które nie mają Facebooka, nie docierają pewne informacje, są wyłą-
czeni, ale robią to chyba świadomie… To są pojedyncze osoby. Czuję, że wiem więcej niż te 
osoby, które nie mają Facebooka. Trudno mi sobie na przykład wyobrazić, że ktoś miałby mi 
coś przesyłać inaczej niż na Facebooku. Niektórzy wykładowcy publikują tam przecież wyni-
ki zaliczeń, egzaminów. Nie podoba mi się to, czasem czuję, że muszę sprawdzić Facebooka, 
bo wykładowca zamieszcza coś istotnego, na przykład nieobecności, oceny, terminy itp. Dlate-
go gdybym nie miała Facebooka, czułabym się niedoinformowana. Nikt nie myśli o tych, którzy 
nie mają konta, nic o nich nie wiemy…

Michał, 
25 lat, 
Warszawa

Czy znam kogoś, kto nie ma Facebooka? Hmm… No, na pewno znam… Chociaż właściwie… 
Teraz każdy ma… O! Mam koleżankę, która nie ma! Ona szanuje bardzo swoją prywatność. 
Wszystko wysyła za pośrednictwem maila, ma pocztę na Gmailu i to jej tak jakby zastępuje 
Facebooka. Kontakty z takimi osobami są bardziej spersonalizowane, bo piszesz bezpośrednio 
do tej osoby, poświęcasz temu więcej uwagi. Trudniej na pewno takiej osobie się skomuniko-
wać. (…) Nie każdy czuje taką potrzebę, żeby inni mieli łatwość w kontakcie z nim. Ale nie 
myślę, że to jest jakieś tam hipsterskie czy na przykład lansowanie się, to jest raczej normalna 
rzecz, tylko trudniej się z taką osobą skontaktować.

Jola, 
24 lata, 
Opole

Mamy na roku dwie osoby, które nie mają konta. I one bywają niedoinformowane, napraw-
dę. Ale to są takie rzeczy, których w sumie możesz nie wiedzieć i studiów nie zawalisz (…). 
Ale  gdzieś się na  przykład nie pojawili, na  jakimś zebraniu; zaraz im tam ktoś powiedział, 
ale trzeba było do nich zadzwonić. „Niech ktoś zadzwoni do Mariana, bo termin egzaminu jest 
przesunięty”.

Joanna, 
36 lat, 
Kraków

Raz, w  grupie międzynarodowej, zawodowej, ludzie mieli coś tam sobie przesłać z  jakiegoś 
szkolenia i były dwie osoby (na 19), taki Austriak i ja, które powiedziały, że nie mają Facebooka. 
I zapadła taka cisza. Potem powiedziano, że chyba nas pogięło po prostu, co to są za maniery 
teraz, że nie mamy Facebooka? I co się takiego przydarzyło, że nie mamy Facebooka? I było to po-
strzegane z taką uciążliwością, że dwie osoby trzeba będzie obsłużyć inaczej (…). Było to raczej 
takie ironiczne, trochę negatywne, że teraz wszyscy mają, ale to były takie mieszane reakcje, te 
negatywne były w mniejszości, raczej takie zdziwienie, co się stało, dlaczego i w ogóle. Natomiast 
teraz to w ogóle jest traktowane jako fanaberia: „A to ja słyszałam, że teraz modnie jest nie mieć 
Facebooka!” (…). Z takim przekąsem.

Asia, 
25 lat, 
Kraków

Były ze dwie osoby na roku, które nie miały [Facebooka – przyp. M.P.]. (…) Ale to musiały mieć 
jakiegoś jednego informatora po prostu. To było trochę wkurzające, tak naprawdę. Czasem się 
zdarzało, że one nie wiedziały o czymś, a trzeba było coś szybko zrobić, szybko przegłosować, 
szybko podjąć decyzję. (…) No a tak, no to ktoś tam musiał do nich dzwonić, zdarzały się takie 
sytuacje, że nie można się było z nimi skontaktować.

Piotrek, 
23 lata, 
Kraków

Jak jesteś w liceum i mówisz, że nie masz konta, to traktują cię trochę jak kosmitę. Ja nie miałem 
z tym problemu, bo ja nie potrzebowałem tego konta. Wiadomo, że reakcje były, jakie były. 
Chociaż niektórzy rozumieli (…).

Źródło: badania własne.

Jak widać, osoby aktywnie korzystające z Facebooka dostrzegają, że nie-
korzystającym z  serwisu grozi niedoinformowanie, a  nawet wykluczenie 
(nie  tylko informacyjne, także towarzyskie, bo trudniej do  nich dotrzeć). 
Wykluczenie dotyczy więc zarówno sfery prywatnej, jak i publicznej. Michał 



Osoby niekorzystające z facebooka – analiza form, przyczyn i konsekwencji…

194

zauważa, że z takimi osobami trudniej się skontaktować i choć ten kontakt 
jest bardziej spersonalizowany, to jednak wymaga większych nakładów. Z ko-
lei w wypowiedziach Joli i Joanny (a także wielu innych osób, które nie zosta-
ły tutaj przytoczone) pojawia się aspekt związany z koniecznością specjalne-
go traktowania osób nieposiadających Facebooka. Takie osoby są w pewnym 
sensie problematyczne, ponieważ „trzeba do nich dzwonić”. Tym bardziej 
ciekawe są w tym kontekście dalsze spostrzeżenia Joanny (zob. tabela 51).
Tabela 51. Wywiad

Joanna, 36 lat, Kraków

Jeżeli urwie mi się kontakt z Marysią [koleżanka Joanny, która ma konto na Facebooku i przekazuje jej informacje 
telefonicznie – przyp. M.P.], to moim priorytetem będzie znalezienie sobie osoby, która będzie miała Facebooka. 
Co jest w ogóle chore! To jest kolejne zaburzenie! (…) Ja jestem trochę takim inwalidą. Jeśli nie będę miała kogoś, kto 
ma Facebooka i jest na tyle miły, że podzieli się ze mną tą informacją, to ja mogę rzeczywiście być zupełnie poza… 
Bo na razie funkcjonuję w oparciu o pewną uprzejmość i trochę jest to takie poleganie na innych, ja nie jestem zupełnie 
niezależna… I to jest trochę przykre, ale na razie funkcjonuje… Ciekawe, jak długo jestem w stanie tak pociągnąć?

Źródło: badania własne.

Joanna zwraca uwagę na to, że nie czuje się w pełni niezależna, ponie-
waż bez względu na to, czy ma się konto na Facebooku, czy nie, informacje 
i tak przepływają głównie za pośrednictwem tego serwisu. Joanna musi za-
tem stale mieć „opiekuna”, do którego będzie mogła się zwrócić o pomoc. 
Podkreśla, że czuje się przez to trochę jak inwalida. Dostrzega w tym tak-
że pewnego rodzaju patologię, bo w sytuacji, gdy jej relacja z „opiekunem” 
się urwie, jednym z  kryteriów zacieśniania nowych relacji może być to, 
czy dana osoba posiada konto na Facebooku, czy też nie. Potwierdza to po-
czynione w poprzednim rozdziale spostrzeżenia dotyczące tego, jak bar-
dzo w społeczeństwie informacyjnym ważne jest poczucie bezpieczeństwa 
w zakresie dostępu do informacji i w jakim stopniu nasze życie podporząd-
kowywane jest dążeniu do uzyskania tego poczucia.

Joanna podała przykłady sytuacji, kiedy otoczenie nie akceptowao jej 
decyzji o nieposiadaniu konta na Facebooku. Nie zawsze jednak postrzega-
nie takich osób jest negatywne. W tabeli 52 przedstawiony został materiał 
netnograficzny, który pokazuje stosunek wypowiadających się na jednym 
z forów internautów do osób nieposiadających Facebooka426.

426 Materiał ze strony http://zapytaj.onet.pl, wypowiedzi internautów pochodzą z lat 2012–2013.
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Tabela 52. Materiał netnograficzny – postrzeganie osób nieposiadających konta na Facebooku427

[konto nieaktywne] Nie mam Facebooka. Nie potrzebuję go. I czasami spotykam się z opinią „brak 
Facebooka – brak życia”.

Czarny Śnieg Osoby nieposiadające Facebooka imponują mi.

шансон Sama nie mam Facebooka, nikt mnie z tego powodu nie uważa za dziwną 
osobę.

Amatis Nie, w ogóle mnie to nie dziwi. Sama konto założyłam niedawno, byleby tylko 
mieć kontakt z pewną grupą. Wchodzę raz na ruski rok i nie czuję się gorsza. ;) 
Dziwi mnie bardziej postawa ludzi, którzy wyznają zasadę „nie masz Facebooka 
– nie istniejesz”.

fleurs Nie mam Facebooka. Uchodzę za dziwną osobę, ale nie ze względu na ten 
portal. Nie rozumiem szału związanego z tą stroną, więc nie uważam ludzi 
niekorzystających z niej za dziwnych.

mélancolie Mam Facebooka tylko dlatego, że klasa założyła forum klasowe i mogę się 
dowiadywać o testach i kartkówkach itd. Dla mnie to, że ktoś nie ma konta 
na Facebooku, jest wręcz pozytywne. To znaczy, że ta osoba nie idzie ślepo 
za trendami i nie zakłada konta tam, gdzie mu każą. Poza tym są inne ciekawsze 
fora ;)

aveja Nie mam Facebooka i nie uważam tego za coś nienormalnego, dziwnego. 
Faktycznie, teraz już tylko nieliczni nie mają tam konta, ale szacunek dla takich 
osób.

[konto nieaktywne] Podziwiam takie osoby.

Źródło: http://zapytaj.onet.pl/Category/002,003/2,19340206,Czy_gdy_ktos_nie_posiada_faceboo-
ka_uwazas z_go_za_dziwna_osobe.html [dostęp: 26.12.2015].

Jak widać, reakcje nie zawsze są negatywne. Wypowiedzi z internetowe-
go forum sugerują, że niekorzystanie z Facebooka jest postrzegane jak coś 
godnego podziwu; niektórzy piszą, że osoby bez Facebooka im imponu-
ją. Można zatem dostrzec, że podejście do takich osób jest zróżnicowane. 
Bez wątpienia jednak budzą one zainteresowanie, ciekawość, a czasem tak-
że kontrowersje. Niekorzystanie z serwisu bywa postrzegane zarówno jako 
fanaberia, jak i przejaw oryginalności, a czasem nawet akt odwagi.

Jak zostało już zauważone, konsekwencje niekorzystania z Facebooka nie 
ograniczają się wyłącznie do sfery relacji interpersonalnych. To, czy mamy kon-
to w serwisie, czy nie, może być dość istotne z zawodowego punktu widzenia. 
Niezwykle interesujący, choć kontrowersyjny, jest na przykład opublikowany 

427 Pisownia oryginalna.
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w 2012 roku na łamach niemieckiego „Der Tagesspiegel” artykuł sugerujący, 
że osoby nieposiadające konta na Facebooku mają najprawdopodobniej prob-
lemy psychiczne albo co najmniej coś do ukrycia. Dlatego też wzbudzają za-
interesowanie psychiatrów i niechęć ze strony potencjalnych pracodawców428. 
Zwiększająca się liczba internautów korzystających z Facebooka doprowadziła 
do sytuacji, że posiadanie profilu w tym serwisie zaczęło być traktowane jako 
norma. Nieposiadanie konta może być więc uznane za odstępstwo od normy, 
czyli coś wzbudzającego podejrzenia. Atmosferę podejrzliwości wobec tych 
osób potęguje dodatkowo fakt, że takie osoby jak Anders Breivik429 czy James 
Holmes430 również nie posiadały swoich profilów w serwisach społecznościo-
wych. Jak wynika z artykułu, około 90% rekruterów sprawdza facebookowe 
profile osób starających się o pracę. Jak się okazuje, brak konta bywa przeważ-
nie równoznaczny z odrzuceniem kandydata431.

4.5. Życie bez Facebooka – co można zyskać, a co stracić

Biorąc pod uwagę doświadczenia osób, które uczestniczyły w  opisanym 
w  poprzednim rozdziale eksperymencie, można zauważyć, że  życie bez 
Facebooka nie jest łatwe. Należałoby jednak przyjrzeć się temu bliżej. Oso-
by biorące udział w eksperymencie rezygnowały z używania serwisu na kil-
ka dni, ciekawe jest natomiast, jak wygląda życie osób, które z Face booka 
rezygnowały na dłużej, bądź takich, które długo wzbraniały się przed za-
łożeniem konta. Różnica między „życiem z Facebookiem” a „życiem bez 
Facebooka” jest widoczna najlepiej w relacjach osób, które czasowo rezyg-
nowały z używania serwisu.

428 K. Schulze, Machen sich Facebook-Verweigerer verdächtig?, [online] http://www.tages-
spiegel.de/weltspiegel/nach-dem-attentat-von-denver-kein-facebook-profil-kein-job-ange-
bot/6911648-2.html [dostęp: 25.12.2015].

429 Norweski terrorysta, który w 2011 roku dokonał dwóch zamachów: pierwszy na siedzi-
bę premiera Norwegii, w którym zginęło 8 osób, drugi na uczestników obozu młodzieżówki 
norweskiej Partii Pracy na wyspie Utøya, w którym zginęło 69 osób, a 33 zostały ranne.

430 Amerykański masowy morderca, który w  2012  roku w  kinie w  Kolorado zastrzelił 
12 osób, a 70 ciężko ranił.

431 Z. Fox, Not on Facebook? Employers, Psychiatrists May Think You’re a Psychopath, [on-
line] http://mashable.com/2012/08/07/no-facebook-psychopath/#XmZSAOR3.5q3 [dostęp: 
25.12.2015].
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Konsekwencje decyzji o rezygnacji z posiadania konta

W tabeli 53 znajduje się fragment wywiadu z Jolą, która usunęła konto, ponie-
waż odczuwała potrzebę uporządkowania treści, jakie docierają do niej za po-
średnictwem serwisu. Po pewnym czasie powróciła do korzystania z Facebooka.

Tabela 53. Wywiad

Jola, 25 lat, Kraków

Jak to było, kiedy nie miałaś konta? Jak sobie radziłaś?

Nie pamiętam dokładnie, na jaki czas to przypadało, ale były to chyba wakacje i wtedy nie potrzebowałam Facebooka. 
Potem, jak wróciłam na studia i generalnie okazało się, że to będzie mi przydatne i potrzebne, i łatwiejsze do użyt-
kowania. Teraz ja tam naprawdę nic właściwie nie udostępniam, ale służy mi i nie usunęłabym w tym momencie…

Ale już nie jesteś na studiach…?

No tak, ale przeprowadziłam się do innego miasta, tam [na Facebooku – przyp. M.P.] mam kontakt z innymi ludźmi 
i utrzymuję z nimi ten kontakt… (…) No, przydaje się po prostu… Ale wtedy usunęłam, dlatego że miałam tam 
po prostu bałagan i łatwiej było dla mnie usunąć konto, niż jakieś czystki wśród znajomych przeprowadzać (…) 
Ja to narzędzie traktuję poważnie, korzystam tyle, ile potrzebuję, mam tylu znajomych, ilu potrzebuję, z iloma 
faktycznie chcę utrzymywać kontakt. (…)

Źródło: badania własne.

Jola nie jest zbyt aktywnym użytkownikiem serwisu, rzadko zamieszcza w nim 
treści. Mimo to podkreśla, że nie usunie konta, ponieważ jest jej ono przydatne 
w codziennym życiu. O Facebooku mówi jako o narzędziu, które pozwala jej utrzy-
mywać kontakt ze znajomymi. Opisując przyczyny usunięcia swojego pierwszego 
profilu, zwraca uwagę na to, że wolała założyć nowe konto niż na przykład usuwać 
ze swojej listy znajomych, których już nie chciała obserwować. Jest to szczególnie 
ciekawe w kontekście nadawania znaczeń rzeczom robionym za pośrednictwem 
serwisu. Cytowany w poprzednim rozdziale Maciej (zob. tabela 32) twierdził 
bowiem, że usunięcie z grona znajomych może być traktowane jako najwyższa 
forma okazania niechęci wobec jakiejś osoby. Kwestia konsekwencji i wpływu 
aktywności na Facebooku na relacje społeczne, a także nasze samopoczucie jest 
zatem bardzo ciekawa przede wszystkim z psychologicznego punktu widzenia.

Dla kolejnej respondentki (zob. tabela 54), wielokrotnie zaprzestającej 
korzystania z Facebooka, serwis był właśnie źródłem stresu, a usunięciu 
konta towarzyszyło zwykle odczucie ulgi432.

432 Podobne odczucia deklarowało wiele osób, na przykład niektóre spośród biorących udział 
w opisanym w rozdziale trzecim eksperymencie i rezygnujące na tydzień z używania serwisu.
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Tabela 54. Wywiad

Anna, 23 lata, Kraków

Kasowałam Facebooka, żeby stuprocentowo się odciąć (…), nie mieć dodatkowego bodźca stresowego. (…) 
Doszłam do wniosku, że za łatwy jest dostęp do mnie, że za łatwo jest ludziom do mnie dotrzeć i czułam się bez-
pieczniej, kiedy była jakaś granica, kiedy nie widzieli, gdzie jestem, czy jestem akurat dostępna przy komputerze, 
czy nie. (…) To była bardzo duża ulga. Usunięcie tego Facebooka było wtedy bardzo dobrą decyzją i przez te sześć 
miesięcy jakoś sobie radziłam.

Źródło: badania własne.

Dla Anny to, co wielu użytkowników Facebooka traktuje jako zaletę 
serwisu, a więc możliwość bieżącej obserwacji danej osoby i nawiązania 
kontaktu z nią w każdej chwili, stało się w pewnym momencie przykrym 
i  męczącym doświadczeniem. Usuwając swój profil, zyskiwała poczucie 
bezpieczeństwa i spokój.

Kwestia wpływu Facebooka na samopoczucie i zdrowie psychiczne osób 
z niego korzystających była przedmiotem licznych badań psychologicznych. 
Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zaobserwowali na przykład, że korzy-
stanie z serwisu może pogarszać samopoczucie. Przeprowadzone przez nich 
badania prowadziły do wniosku, że  im częściej ludzie korzystają z Face- 
booka, tym bardziej pogarsza się ich samopoczucie433.

Anna, mimo iż odczuła ulgę i zyskała spokój po zaprzestaniu korzysta-
nia z Facebooka, zwraca jednak uwagę (zob. tabela 55) na kwestię trudności 
z dostępem do wielu informacji.

Tabela 55. Wywiad

Anna, 23 lata, Kraków

Próbowałam przez kilka tygodni podążać za stronami uniwersyteckimi bez konta na Facebooku. Było to o tyle fak-
tycznie uciążliwe, że część grup była zamknięta i żeby wszystko widzieć, trzeba było być członkiem grupy [na stro-
nie facebookowej danej instytucji, w tym wypadku uniwersytetu – przyp. M.P.]. Tak czy siak na Facebooka trzeba 
było wchodzić, bo jeżeli chodzi o uczelnię, to szybciej informacje pojawiały się na Facebooku, łatwiej było też 
do nich dotrzeć na Facebooku. (…) Jeśli chodzi o takie inicjatywy studenckie, to zwykle na stronie [internetowej 
– przyp. M.P.] było coś ogłoszone po fakcie, nie że się odbędzie, ale że się już odbyło. No i wtedy wchodziłam tylko 
na te strony, a to był ten czas, kiedy Facebooka nie miałam, no a później odczułam, że chyba trzeba jednak… (…)

Źródło: badania własne.

433 E. Kross, Ph. Verduyn, E. Demiralp, J. Park, D. Seungjae Lee, N. Lin, H. Shablack, 
J. Jonides, O. Ybarra, Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults, 
„PLoS ONE” 2013, nr 8 (8), [online] http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view 
File/1081/1107 [dostęp: 20.03.2016].
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Po pewnym czasie nieużywania Facebooka Anna odczuła wyraźne 
ograniczenia w dostępie do niektórych informacji. Choć próbowała sobie 
z tym radzić na różne sposoby, to jednak pewne treści pozostawały poza jej 
zasięgiem, a jedyną możliwością dostępu było posiadanie aktywnego konta 
na Facebooku. Doszła więc do wniosku, że powrót do korzystania z serwisu 
jest po prostu koniecznością.

W tabeli 56 znajduje się wypowiedź Maćka, który długo zwlekał z de-
cyzją o  utworzeniu profilu na  Facebooku. Maciek nie odczuwał szcze-
gólnej potrzeby założenia konta, do momentu kiedy nie wyjechał na wy-
mianę międzynarodową. Tam zorientował się, że bez Facebooka omija go 
wiele rzeczy.

Tabela 56. Wywiad

Maciek, 26 lat, Kraków (założył profil po długim okresie wahania)

Byłem na  Erasmusie. (…) Dowiadywałem się po czasie [o  wydarzeniach integracyjnych – przyp. M.P.]. 
Spotykaliśmy się na  zajęciach w  akademiku itd., no ale  później ktoś mi powiedział dwa lub trzy razy: 
No  przecież było wydarzenie na  Fejsie! Bardzo standardowy schemat. „Było wydarzenie na  Fejsie, aha, 
nie masz Fejsa, no tak…”.

Źródło: badania własne.

Maciek zauważył, że brak konta na Facebooku wyklucza go z grona 
towarzyskiego. Choć spotykał się ze znajomymi w  różnych miejscach, 
to jednak o wielu spotkaniach dowiadywał się po fakcie. Sytuacja powta-
rzała się wielokrotnie. Maciek nie miał dostępu do informacji na temat 
organizowanych spotkań, a więc omijały go okazje do nawiązywania no-
wych kontaktów.

Dwie powyższe wypowiedzi wskazują na  to, iż brak profilu w serwi-
sie może prowadzić do wykluczenia zarówno ze sfery publicznej (można 
utracić informacje dotyczące wydarzeń, ważnych spraw), jak i prywatnej 
(można nie zostać zaproszonym na  spotkanie towarzyskie). Oba przy-
padki są konsekwencją wykluczenia z obiegu informacji – braku dostępu 
do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie.

Iwona (zob. tabela 57), która usunęła konto, zwraca z kolei uwagę na fakt, 
że Facebook zabierał jej sporo czasu, a rezygnując z niego, mogła bardziej 
skupić się na pracy.
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Tabela 57. Wywiad434

Iwona, 27 lat, Częstochowa

To był głupi złodziej czasu i widziałam tam zbyt dużo żenujących rzeczy, na przykład „godzina 8:05 pyszne śnia-
danko, 8:30 idę do pracy, 9:01 jestem w pracy”, takie wtajemniczanie w prywatne rzeczy, czasem pranie brudów, 
jeżeli chodzi o pary (…).

Co to znaczy, że to był złodziej czasu?

To znaczy, że ten FB cały czas był włączony i jak coś tam się działo, no to od razu sprawdzałam, patrzyłam (…).

Myślisz, że już nie wrócisz?

No, myślę, że nie wrócę, ale myślę, że z tego powodu omija mnie dużo informacji różnego typu (…)435.

Źródło: badania własne.

Widać zatem, że serwis jest dość absorbujący, może pochłaniać sporo 
czasu i uwagi użytkowników. Iwona potwierdza przy tym opisane w po-
przednim rozdziale zmęczenie informacyjne, zwłaszcza dotyczące infor-
macji o charakterze prywatnym. Podobne spostrzeżenia dotyczące utraty 
czasu ma Joanna (zob. tabela 58).

Tabela 58. Wywiad

Joanna, 36 lat, Kraków

Pierwsza różnica? Zyskałam czas. (…) Sprawdzanie serwisów społecznościowych było taką częścią dnia. Mia-
łam taki odruch, no tak, śniadanie, coś tam, kawa, nuda… Nie wiadomo, za co się zabrać – to może sprawdzę 
konto na Facebooku!? Aaa, nie mam Facebooka, to zrobię coś innego. I zyskałam naprawdę czas. Facebook 
to był taki wypełniacz czasu (…). Zabrakło może też takich kontaktów wirtualnych, ale  ja sobie z tym po-
radziłam. Bo z tymi osobami, z którymi utrzymywałam normalny kontakt, nie tylko na Facebooku, to nie był 
problem, żeby zadzwonić, napisać SMS-a (…). Te słabsze kontakty się rozjechały, ale to był taki sprawdzian, 
ile one były warte… (…)

Jakie były twoje odczucia po dłuższym czasie, kiedy na chwilę aktywowałaś konto?

Wykluczenia, wypadnięcia z obiegu. Już niebycia w grze. Bo ja widziałam, co się dzieje u innych, jak ci ludzie 
wymieniają się różnymi uwagami, postami, i ja już wiedziałam, że ja nie jestem w tej grze… Aczkolwiek było 
czasem tak, że byli ludzie, którzy czekali na  ten moment aktywacji i  zostawiali mi informację, że wyłapali, 
że byłam przez chwilę (…). Dla mnie to było takie wypadnięcie z sieci… z tego kręgu kontaktów zawodo-
wych (…). Na  pewno straciłam dostęp do  takiego szerszego grona osób, do  pewnej informacji o  tych oso-
bach, to na pewno. Bo Facebook też daje taką możliwość, że się zyskuje głębsze informacje o danej osobie, 
ale też o osobach w jej kręgu, którymi ja mogę być zainteresowana zawodowo, prywatnie itd. I to na pewno. 
(…) Nie kontakty rzeczywiste, ale pewną listę kontaktów, do których mogę się odezwać dlatego, że jestem 
na Facebooku. Ja wiedziałam, że rezygnacja z Facebooka będzie też rezygnacją z czegoś, i pojawiło się pytanie: 
Czy ja sobie z tym poradzę? Czy moje życie zawodowe potoczy się bez tych kontaktów? (…)

Źródło: badania własne.

434 Iwona ponownie korzysta z Facebooka.
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Poza tym, że Joanna zyskała czas i pewną świadomość dotyczącą cha-
rakteru jej relacji z innymi osobami, wyraźnie wskazuje ona na to, że wiele 
również straciła. Straciła część kontaktów, zwłaszcza tzw. słabych więzi, 
czyli relacji z dalszymi znajomymi, ale przede wszystkim odczuła różni-
cę w zakresie bycia poinformowanym. Po aktywacji konta pojawiło się też 
poczucie wypadnięcia z obiegu. Joanna miała ponadto dużo obaw dotyczą-
cych sfery zawodowej, zwłaszcza w kontekście budowania kapitału społecz-
nego. Obawiała się, że nieobecność na Facebooku może zachwiać jej pozy-
cją zawodową. Spostrzeżenia Joanny dotyczące relacji potwierdza Maciek 
(zob. tabela 59), mówiąc, że Facebook może zwiększać szanse na zaintere-
sowanie się kimś z otoczenia, na przykład kimś będącym w kręgu naszych 
znajomych, lub analogicznie – na to, że ktoś zainteresuje się nami.

Tabela 59. Wywiad

Maciek, 26 lat, Kraków

Facebook zwiększa szanse na znalezienie się w kręgu czyjejś uwagi. Ci ludzie są obecni w mojej świadomości 
(…), teraz o nich myślę. (…). Oni są w zasobie mojej podręcznej pamięci i są elementem mojej codzienności.

Źródło: badania własne.

Facebook wydaje się zatem ważny zarówno na płaszczyźnie relacji pry-
watnych, jak i zawodowych. Istnieją wprawdzie serwisy społecznościowe, 
które są sprofilowane szczególnie pod kątem zawodowym, jak na przykład 
opisywane w rozdziale drugim LinkedIn czy GoldenLine, i choć Facebook 
ma raczej charakter konta uniwersalnego (dwie badane niezależnie od sie-
bie osoby, Jola i Kasia, użyły określenia, że „Facebook jest o życiu”), to jego 
rola w sferze zawodowej, jak widać, może być również znacząca.

Wykluczenie informacyjne

Wiele osób w wywiadach i rozmowach zwracało uwagę na brak możliwości 
dotarcia do pewnych treści albo trudności z pozyskaniem ich na czas. W celu 
sprawdzenia, czy rzeczywiście tak jest, przeprowadziłam ukrytą obserwację 
uczestniczącą. Celem obserwacji było ustalenie, czy można skutecznie i bez 
opóźnień pozyskać istotne informacje za pośrednictwem innych kanałów. 
Założyłam w tym celu fikcyjne konto na Facebooku, za pomocą którego do-
łączyłam do różnych grup (zwłaszcza takich, w których następuje wymiana 
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informacji, na przykład do grupy przeznaczonej dla doktorantów) w ramach 
serwisu. Za  pomocą konta kontrolowałam na  bieżąco, jakie informacje 
i w jakim czasie pojawiają się w serwisie. Jednocześnie osoby odpowiedzialne 
za przesyłanie ważnych wiadomości prosiłam o przekazywanie ich e-mai-
lem. Okazało się, że informacje wprawdzie docierają do mnie, jednak z dość 
dużym opóźnieniem. Na rysunku 13 zaprezentowany został zrzut ekranu 
pokazujący, kiedy i w jakiej formie wiadomość dotycząca bieżących spraw 
ukazała się na Facebooku.

Jak widać, informacja dotycząca rezerwacji sali pojawiła się na Face- 
booku 29 kwietnia. Ta sama informacja dotarła również drogą e-mailową 
(zob. rysunek 14), jednak z kilkudniowym opóźnieniem.

Treść informacji w obu wypadkach jest podobna. Podstawowa różnica 
dotyczy momentu jej zamieszczenia. Na Facebooku informacja pojawiła 
się kilka dni wcześniej. Konsekwencje tego opóźnienia mogą być dotkliwe. 
Osoby, które nie mają konta na Facebooku, otrzymują wiadomość po kil-
ku dniach, zatem mają mniejszą możliwość wyboru dogodnych dla siebie 
terminów niż osoby korzystające z serwisu. Brak profilu jest równoznaczny 
z opóźnieniami w dostępie do informacji. Informacja zdobyta szybciej jest 
w tym wypadku źródłem przewagi nad innymi, co oczywiście jest cechą 
charakterystyczną społeczeństwa informacyjnego.

Na Facebooku podejmowanych jest także wiele ważnych decyzji, co po-
twierdza kolejna zaobserwowana przeze mnie podczas badania sytuacja. 
Za  pośrednictwem serwisu odbywają się różnego rodzaju głosowania, 
prawybory itp. W opisywanym przypadku przedstawicielka doktorantów 
w  Radzie Instytutu, chcąc zagłosować w  wyborach na  dyrektora zgodnie 
z wolą większości doktorantów, zorganizowała głosowanie w ramach face- 
bookowej grupy. Osoby nieposiadające konta nie mogły uczestniczyć w tych 
procesach (nawet o tym nie wiedząc), były więc wyłączone z bardzo ważnej 
części życia akademickiego435.

Badanie pokazało również, że  o  ile początkowo informacje (choć 
z opóźnieniem) były przesyłane do mnie na e-maila, o tyle z czasem poja-
wiały się coraz rzadziej, aż ostatecznie przestały docierać w ogóle. Skłania 
to ponownie do refleksji, która pojawiła się już w poprzednim rozdziale, 

435 Badania własne, obserwacja uczestnicząca ukryta.
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Rysunek 13. Informacja na Facebooku

Źródło: archiwum własne.

Rysunek 14. Informacja e-mailowa

Źródło: archiwum własne.

że wszelkie próby posługiwania się innymi kanałami informacyjnymi nastręczają 
trudności obydwu stronom (zarówno osobie bez konta na Facebooku, jak i tym, 
którzy muszą stale pamiętać o uciążliwym przesyłaniu informacji za pośrednic- 
twem innych kanałów), ale przede wszystkim są bezskuteczne. Podobne wrażenia 
ma Joanna (zob. tabela 60), która zawiesiła swoje konto na Facebooku.

Tabela 60. Wywiad

Joanna, 36 lat, Kraków

To jest trochę frustrujące. Generalnie mogłabym sobie odświeżyć to konto [ponownie aktywować – przyp. M.P.] 
albo założyć fikcyjne, albo skorzystać z tego oficjalnego, dezaktywowanego, ale w tej chwili to jest… To zno-
wu zmuszałoby mnie, aby stać się częścią tej „facebookowej rodziny”, żeby mieć dostęp do informacji. Być może 
to wynika tylko i wyłącznie z mojego charakteru, że ja stawiam taki opór i nie chcę. Ja się czuje zmuszana! Żeby 
mieć dostęp do czegokolwiek, żeby mieć dostęp do informacji takiej, jaką mają inni ludzie na przykład z grupy 
[zajęciowej – przyp. M.P.], żeby być na tym samym poziomie informacyjnym co inni, to muszę mieć to konto… 
Nie mam takiego wolnego wyboru, że mam to konto, bo chcę, tylko mam to konto, bo muszę… Na razie radziłam
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 sobie tak, że dzwoniłam do kogoś, kto ma Facebooka, i prosiłam o pomoc albo informację (…) wtedy, kiedy wiem, 
że coś się może pojawić, natomiast ja teraz nie wiem, czego nie wiem… Tak naprawdę, na tym etapie, nie wiem, 
czego nie wiem… (…) Jest to takie frustrujące uczucie zagrożenia, że tylko przez to, że nie mam tego głupiego 
konta, może mnie coś ominąć. (…) Rozbawiło mnie totalnie, bo skrzynka mailowa [założona wcześniej przez grupę 
– przyp. M.P.] miała być dlatego, że nie wszyscy mają Facebooka. Rozbawiło mnie totalnie, jak się okazało, że hasło 
do skrzynki ktoś zamieścił na Facebooku!

Źródło: badania własne.

Joanna opisuje bardzo interesującą sytuację. Osoby korzystające z Face- 
booka, wyrażając akceptację faktu, iż  ktoś nieposiadający konta w  ser-
wisie chciałby pozyskiwać informacje za pośrednictwem innego kanału, 
decydują, że założona zostanie skrzynka mailowa. Informacja o założeniu 
skrzynki i dane niezbędne do zalogowania się zostają jednak udostępnione 
na Facebooku. Joanna nie mogła zatem uzyskać tej informacji, mało tego, 
mogła nawet nie dowiedzieć się, że skrzynka została założona. Korzystanie 
z  innych możliwości okazało się w rzeczywistości trudne do zrealizowa-
nia. Pokazuje to, jak bardzo Facebook zdominował, wręcz zawłaszczył sferę 
przepływu informacji.

Anna Walkowiak z Fundacji Panoptykon tak pisze o konsekwencjach 
korzystania z Facebooka jako jedynego kanału informacyjnego:

Na przełomie grudnia i stycznia zablokowane zostały grupy Komitetu Obrony De-
mokracji w serwisie społecznościowym Facebook. Utrudniło to ruchowi informo-
wanie o swojej działalności i przyjmowanie nowych członków do grup. Przykład 
ten pokazuje wyraźnie, jakie ryzyka wiążą się z poleganiem na jednym kanale ko-
munikacji, nad którym nie ma się kontroli. Facebook (i inne podobne serwisy) sam 
ustala zasady działania swojego portalu – i czasem mogą się one obrócić przeciwko 
jego użytkownikom. Portale społecznościowe umożliwiają łatwe i szybkie dotarcie 
do rzeszy ludzi, także znacznie od siebie oddalonych. Z tego względu wiele orga-
nizacji pozarządowych i ruchów społecznych wykorzystuje te narzędzia do infor-
mowania o swoich działaniach, organizowania wydarzeń publicznych i zbierania 
zwolenników. Jeśli jest to dla nich jeden z kanałów komunikacji, np. obok własnej 
strony internetowej, bloga, forum czy newslettera, nie są od niego tak bardzo za-
leżne. Problemy pojawiają się, jeśli to jedyny sposób komunikacji, bo dość łatwo 
można utracić nad nim kontrolę. W obu sytuacjach należy pamiętać, że korzysta-
jąc z portali społecznościowych, przystajemy na tworzone przez nie zasady. (…) 
Warto pomyśleć także o konsekwencjach takiego podejścia dla odbiorców. Jeśli 



Życie bez Facebooka – co można zyskać, a co stracić

205

komunikujemy się tylko przez Facebook lub Twitter, zmuszamy zainteresowane 
osoby, by również z nich korzystały, albo uniemożliwiamy im zapoznanie się z na-
szym komunikatem, a czasem także zabranie głosu436.

Walkowiak w swoim postulacie zwraca uwagę na to, że nadawanie 
komunikatów wyłącznie za pośrednictwem Facebooka prowadzi do sy-
tuacji, w której odbiorcom treści nie pozostawia się możliwości wyboru 
kanału informacyjnego, a  nieposiadających profili w  serwisach spo-
łecznościowych pozbawia się prawa do  informacji. Autorka podkreś- 
la jednak przede wszystkim, że  nad serwisami takimi jak  Facebook 
nie mamy kontroli.

Innym problemem jest różnica między subiektywnym poczuciem 
wykluczenia a  wykluczeniem faktycznym. Jak  zostało przedstawione 
uprzednio (zob. tabela 45), poczucie wykluczenia nie występuje u wszyst-
kich osób, które nie korzystają z Facebooka. Niektórzy badani deklaro-
wali, że  czują się wykluczeni, inni twierdzili, że  nie dostrzegają prze-
jawów wykluczenia albo odczuwają je w  niewielkim stopniu. Problem 
jednak ma charakter bardziej złożony, jeśli bowiem nie ma się konta 
na Facebooku, trudno stwierdzić, ile informacji faktycznie do nas nie do-
ciera i jak wiele rzeczy nas omija. Kwestię tę opisuje jeden z responden-
tów, K.K. (zob. tabela 61).

Tabela 61. Wywiad

K.K., 26 lat, Opole (nigdy nie miał konta na Facebooku)

(…) przykład jakiegoś zadania grupowego. Widzę to tak, że przy pierwszym zadaniu ludzie się będą trochę dosto-
sowywać (na przykład mejlując), ale z czasem to utrudnia, że nie wszyscy korzystają z tej samej platformy i efekt 
będzie taki, że po pewnym czasie taka osoba będzie stopniowo tracić wpływ na projekt, aż będzie w nim tylko bier-
nie uczestniczyć, a potem nawet o niczym się nie dowie… Ale wydaje mi się, że to jest trudniejsze do uchwycenia, 
bo ta osoba tego nie widzi. Czyli de facto nie wiem, czy jestem faktycznie wykluczany, ale czuję się wykluczany.

Źródło: badania własne.

K.K. podał interesujący przykład zadań, w których realizacji bierze 
udział kilka osób. Współcześnie wiele tego typu rzeczy odbywa się właś-
nie za pośrednictwem Facebooka. K.K. zauważa, że osobie nieposiadającej 

436 A. Walkowiak, Informujmy nie tylko przez Facebook, [online] https://panoptykon.org/
wiadomosc/informujmy-nie-tylko-przez-facebook [dostęp: 18.01.2016].
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profilu na Facebooku trudno jednoznacznie stwierdzić, czy  jest wyklu-
czana. Nawet gdy pozostali członkowie grupy respektują fakt, że nie ma 
się konta w serwisie, to jednak troska o tę osobę wymaga dodatkowych 
nakładów – trzeba zadzwonić, napisać e-maila. Facebook stanowi dla 
jego użytkowników stały element codzienności i uniwersalne narzędzie 
służące różnym celom, zatem traktowanie go jako naturalnej platformy 
wymiany informacji jest dość oczywiste. Sięganie po inne formy komuni-
kacji, nawet mimo dobrych chęci i akceptacji, że ktoś nie chce korzystać 
z Facebooka, nie sprawdza się w praktyce (podobne sytuacje opisywane 
były już w poprzednim rozdziale).

4.6. Pozory bezpieczeństwa i algorytm zachłanny

Warto jednak zastanowić się także nad sytuacją odwrotną. Należałoby 
zadać pytanie: czy w związku z  tym, iż Facebook daje swoim użytkow-
nikom poczucie „bycia na bieżąco” i bezpieczeństwa w zakresie dostępu 
do informacji, nie osłabia to w znacznym stopniu ich czujności? Jak wyni-
ka z przeprowadzonych wywiadów, użytkownicy Facebooka nie zaglądają 
na strony internetowe różnego rodzaju instytucji w celu potwierdzenia, 
czy  to, co przeczytali na Facebooku, jest zgodne z prawdą. O ile często 
jest tak, że za pośrednictwem Facebooka otrzymuje się informację bez-
pośrednio u źródła (zamieszcza ją na przykład osoba bezpośrednio odpo-
wiedzialna), o tyle zdarzyć może się również, że pewne istotne informacje 
nie trafią do serwisu w ogóle, bo ich dysponentem będzie ktoś, kto nie 
posiada profilu w serwisie.

W celu zobrazowania tego można posłużyć się przykładem z  innej 
obserwacji. Na  stronach internetowych jednego z polskich uniwersyte-
tów (stronie instytutu, wydziału, samorządu doktorantów) zamieszczo-
na została informacja dotycząca możliwości ubiegania się o  stypendia 
doktoranckie. Jakież było zdziwienie władz instytutu, kiedy okazało się, 
że prócz członków samorządu doktorantów, a więc osób, które poinformo-
wane były bezpośrednio w pierwszej kolejności, wniosku o stypendium 
nie złożył nikt inny. Informację o możliwości składania formularzy prze-
słano więc drogą mailową do możliwie jak największej grupy osób z proś-
bą o dalsze jej przekazywanie. Po zasięgnięciu opinii wśród doktorantów 
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odnośnie do zaistniałego wcześniej faktu braku wniosków okazało się, 
że zainteresowani po prostu nie wiedzieli, iż ogłoszony został jakikolwiek 
nabór. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało, nie trzeba było dłu-
go szukać. Okazało się, że informacja, która od dłuższego czasu widniała 
na  stronach internetowych, nie trafiła na Facebooka. Samorząd dokto-
rantów, bezpośredni dysponent informacji, nie prowadził swojej strony 
w tym serwisie. Konta na Facebooku nie mieli także ci członkowie samo-
rządu, na których spoczywała bezpośrednia odpowiedzialność za rozpo-
wszechnienie wiadomości.

W opisanym przypadku zadziałał ciekawy mechanizm. Facebook, za-
pewniający swoim użytkownikom poczucie stałego dostępu do strumie-
nia informacji, osłabił ich czujność. Posiadacze kont dawno już przesta-
li korzystać z  innych źródeł. W  regulaminie uczelni nie ma natomiast 
obowiązku zamieszczania informacji w serwisach społecznościowych437, 
toteż wiadomość ta nie trafiła do  serwisu, a  przez to  nie dotarła także 
do potencjalnych zainteresowanych. W świetle zgromadzonego materia-
łu empirycznego wydawać by się mogło, że Facebook stanowi skuteczne 
i pewne zabezpieczenie przed ryzykiem utraty istotnych informacji. Takie 
postrzeganie rzeczy może być jednak również złudne. Jakkolwiek Face-
book dla wielu badanych, na przykład studentów, okazywał się gwarantem 
efektywnego uczestnictwa w przepływie informacji, to może on dawać 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które osłabia czujność użytkowników, 
narażając ich w ten sposób na utratę dostępu do zasobów. I choć można 
przypuszczać, że tego typu przypadki zdarzają się dość rzadko, zmienia 
to  nieco postrzeganie Facebooka jako gwaranta efektywnego dostępu 
do informacji pewnej, sprawdzonej i bezpiecznej.

Można także zaryzykować stwierdzenie, że to, co badani często po-
strzegają jako zaletę serwisu, może być jego największą wadą. Jeden z in-
formatyków, żeby zobrazować zachowania dotyczące Facebooka, użył 
porównania z  tzw. algorytmem zachłannym. W  tabeli 62 znajduje się 
jego wypowiedź.

437 Warto zastanowić się, czy kiedyś taki obowiązek nie zostanie faktycznie wprowadzony 
i jakie to będzie mieć znaczenie.
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Tabela 62. Wywiad

Maciej, 33 lata, Kraków (informatyk)

Facebook jest dzisiaj integralną częścią życia. Kiedyś otwierało się gazetę, żeby się czegoś dowiedzieć o świecie, 
dzisiaj otwiera się Facebooka. To jest takie zjawisko jak tzw. algorytm zachłanny. Wybiera się najkrótszą w danym 
momencie drogę, ale ona jest najkrótsza tylko na tę chwilę, suma tych lokalnie najkrótszych dróg ostatecznie nie 
zawsze okazuje się najbardziej optymalną drogą ogólnie. Tak ludzie postępują, właśnie korzystając z Facebooka. 
Chcą mieć coś zrobione natychmiast, tu i teraz, nie dbają o to, jaki będzie ostateczny rozrachunek… (…) Facebook 
scentralizował wszystkie narzędzia, ludzie to wybierają, bo to jest wygodne, jedna usługa zastępuje wszystko. 
No i dodatkowym elementem jest powszechność dostępu do Internetu. Ciekawą rzeczą jest, że  ludzie potrafią 
do siebie dzwonić, prosić, żeby ktoś coś zalajkował, do tego stopnia niektórzy nie mogą znieść braku lajków. To jest 
taka społeczna praktyka: ja sprzedaję wszystko na swój temat, a w zamian za to dostaję lajki, społeczną akceptację. 
Upatruję w tym niewielkie zło, bo mam wrażenie, że to kontroluję. Facebook to jest taki współczesny alkoholizm. 
Pozornie niegroźne – ale ludzie nie mogą żyć bez Facebooka; jak nie mają dostępu chwilę, to cierpią, uporczywie 
patrzą ciągle w telefony.

Źródło: badania własne.

Porównanie z  algorytmem zachłannym wydaje się niezwykle trafne. 
Gdyby Facebook był faktycznie platformą w pełni otwartą i społecznościo-
wą, stworzoną przez internautów dla internautów, wówczas powszechne 
korzystanie z tego serwisu wydawałoby się jak najbardziej naturalne i bez-
pieczne. Jednak Facebook jest prywatną firmą nastawioną przede wszyst-
kim na zysk. Rację ma zatem Maciej, mówiąc, że celem istnienia serwisu nie 
jest troska o dobro ludzi na świecie, lecz przetrwanie, rozwój i zarabianie 
pieniędzy. Facebook gromadzi ogromne ilości danych na  temat każdego 
użytkownika. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z życiem w sie-
ciowym społeczeństwie informacyjnym, właściciele Facebooka pozyskują 
miliony użytkowników, którzy kiedy raz wejdą do serwisu, nie potrafią już 
z niego wyjść, nawet jeśli tego chcą (co widać bardzo dobrze w wypowie-
dziach osób, które próbowały kiedyś usunąć swoje konta). Serwis w ciągu 
kilkunastu lat istnienia ewoluował z platformy służącej poznawaniu ludzi 
i zbieraniu informacji na ich temat w platformę do kompleksowego indywi-
dualnego zarządzania informacją. W świecie, w którym dostęp do informa-
cji jest podstawową ludzką potrzebą, korzystanie z Facebooka staje się więc 
koniecznością. Kiedy jednak jego użytkownicy zaczynają dostrzegać ciem-
ne strony, jest już najczęściej zbyt późno – pozostają bezradni i osamot-
nieni, bo każda z opcji (usunięcie lub pozostawienie konta) jest obarczona 
ogromnym ryzykiem. Wybór pozornie łatwej drogi do informacji okazał 
się ostatecznie dla wielu wyborem bardzo niewygodnym.



Pozory bezpieczeństwa i algorytm zachłanny

Podsumowując zatem opisane w niniejszym rozdziale rozważania, nale-
ży stwierdzić, że decyzja o nieposiadaniu konta na Facebooku może wiązać 
się z ryzykiem wykluczenia informacyjnego. Brak stałego dostępu do infor-
macji może natomiast skutkować wykluczeniem zarówno ze sfery towarzy-
skiej (ponieważ Facebook jest platformą komunikacyjną), jak i publicznej 
(kontakty zawodowe, wydarzenia, dostęp do zasobów). Wprawdzie osoby 
niekorzystające z tego serwisu często wykazują ponadprzeciętną czujność 
i troskę o to, by nic ich nie ominęło, jak jednak wynika z wielu wypowie-
dzi, pozyskiwanie informacji w zdominowanej przez Facebook przestrzeni 
internetowej na dłuższą metę bywa męczące i frustrujące.

Dość powszechne wydaje się zmęczenie Facebookiem, jego wszechobec-
nością, a także odczuwana przez wiele osób niechęć do serwisu438. Osoby, które 
zdecydowały się na usunięcie konta, deklarują, że zyskały dzięki temu więcej 
wolności. Decyzja o usunięciu profilu nierozerwalnie wiąże się jednak z utra-
tą poczucia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji, jak i nierzadko 
faktyczną ich utratą. Jak zostało bowiem pokazane, inne kanały informacyj-
no-komunikacyjne nie sprawdzają się dostatecznie. Liczba użytkowników 
 Facebooka jest już tak duża, że powszechne staje się przekonanie, iż każdy ma 
swój profil w serwisie. Dążenie do optymalizacji w zakresie używanych ICT 
powoduje dodatkowo, że Facebook zyskał opinię narzędzia uniwersalnego.

Poczucie wykluczenia informacyjnego rzadziej odczuwają osoby, które 
nigdy nie posiadały konta w serwisie. Pozyskują one informacje „tradycyj-
nymi” sposobami, przeglądając strony internetowe, blogi czy fora w poszu-
kiwaniu interesujących ich treści. Coraz częściej jednak zaczynają dostrze-
gać, że niektóre strony przestają być aktualizowane na bieżąco, newslettery 
docierają na ich skrzynki mailowe z opóźnieniem, a blogerzy przenoszą się 
ze swoją działalnością na  Facebooka. Dochodzi także do  sytuacji, kiedy 
podmioty publiczne wybierają Facebook jako jedyną formę kontaktu z oby-
watelem, na przykład do konsultacji społecznych. Czy zatem rosnąca każde-
go dnia liczba zakładanych profili w tym serwisie oznacza, że jest on chęt-
nie wybierany jako dobry „produkt”? A może nie mamy tu do czynienia 
z wyborem, lecz z koniecznością podyktowaną lękiem przed wykluczeniem 
informacyjnym w świecie, w którym na jednej szali stawiamy prywatność, 
na drugiej zaś informację?

438 Zob. też: B. Nierenberg, M. Popiołek, Facebook…, dz. cyt.
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Żyjemy w czasach, w których dostęp do  Internetu przestał być wyborem. 
W  dobie sieciowego społeczeństwa informacyjnego niekorzystanie z  sie-
ci wiąże się z zepchnięciem na margines i wykluczeniem z wielu sfer życia, 
zarówno prywatnego, jak i publicznego. Rozwój i upowszechnienie dostę-
pu do Internetu, a także narzędzia Web 2.0 spowodowały początkowo wy-
buch nastrojów entuzjastycznych. Sieć stała się symbolem demokratyzacji, 
postrzegana była jako remedium na wiele bolączek współczesnego świata. 
Niektórzy w  rozwoju ICT, powszechnej komputeryzacji i  informatyzacji 
dopatrywali się potencjalnego źródła zrównoważonego rozwoju, narzędzia 
pozwalającego redukować nierówności społeczne. W społeczeństwie infor-
macyjnym nierówności te są jednak nierozerwalnie związane z podziałami 
cyfrowymi. Wizja Internetu jako wspaniałej przestrzeni tworzonej przez 
 ludzi – dla ludzi wydaje się natomiast dość mocno utopijna.

Jesteśmy naocznymi świadkami zawłaszczania Internetu, a  także na-
rodzin i panowania nowych aktorów w przestrzeni społecznej – aktorów, 
którzy dystrybuują dostęp do najważniejszego dobra XXI wieku, jakim jest 
informacja. Miliony ludzi na całym świecie szpiegowane są przez miliony 
urządzeń skupionych zasadniczo w rękach trzech amerykańskich korpora-
cji: Google’a, Microsoftu i Facebooka. Wszystko to często odbywa się za po-
wszechnym społecznym przyzwoleniem.

Analizując materiał empiryczny zebrany na potrzeby niniejszej książki, 
można dojść do wniosku, że Facebook powoli zawłaszcza przestrzeń infor-
macyjno-komunikacyjną. Dla badanych jest on podstawowym kanałem in-
formacyjnym. Oczywiście nie był nim od początku, stał się z czasem, dzięki 
temu, że  twórcy i zarządzający serwisem doskonale rozpoznali potrzeby 
współczesnego człowieka i wyszli im naprzeciw. Facebook służy nie  tyl-
ko pozyskiwaniu informacji, ale  także umożliwia zarządzanie wieloma 
czynnościami związanymi z codziennym funkcjonowaniem w sieciowym 
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społeczeństwie informacyjnym: agreguje treści, przypomina o  ważnych 
wydarzeniach, pozwala na  bieżąco monitorować innych użytkowników 
i czerpać informacje zarówno od nich, jak i o nich, pozwala komunikować 
się z innymi bez ograniczeń czasowo-przestrzennych i wreszcie daje (cza-
sem złudne) poczucie kontroli nad informacją. Niezwykle symptomatyczne 
jest to, że badani nie wskazywali, iż Facebook stanowi dla nich rozrywkę 
bądź preferowaną formę spędzania wolnego czasu.

Ogrom informacji dostępnych w sieci sprawia, że personalizacja treści 
internetowych staje się niezwykle pożądana, bo dzięki niej otrzymujemy 
tylko te treści, które nas interesują. Nie musimy tracić czasu na poszuki-
wania, odsiewamy zbędne dane, możemy być niemal pewni, że to, czego 
potrzebujemy, zostanie nam prędzej czy  później zaproponowane. Face- 
book doskonale zaspokaja tę potrzebę. Rozwiązania wprowadzone przez 
serwis, jak choćby komunikator czy grupy tematyczne, stopniowo wypiera-
ją alternatywne opcje, ponieważ dążymy do minimalizacji liczby narzędzi 
informacyjno-komunikacyjnych, z których korzystamy. Facebook stał się 
więc czymś uniwersalnym, pozwalającym na zarządzanie więcej niż jed-
nym aspektem, dlatego też z czasem staje się jedynym „narzędziem”, z któ-
rego korzystają internauci.

Jacek Dobrowolski pisze, że zarządzanie poprzez social media nie ogra-
nicza się wyłącznie do sfery informacyjnej. Jego zdaniem ma znacznie szer-
szy zasięg i dotyka takich kwestii jak na przykład tożsamość:

Media społecznościowe – niech ich przedstawicielem głównym będzie dla nas do-
minujący na rynku w 2014 roku Facebook – stanowią wszechstronne i wciąż roz-
wijające się, wielofunkcyjne narzędzia zarządzania tożsamością społeczną: identy-
fikacjami, przynależnościami, afiliacjami, relacjami, rolami i sieciami społecznymi 
właściwymi dla jednostki – planetarny sukces (1 miliard użytkowników) tego na-
rzędzia zależy, po pierwsze, od przyrostu samej komunikacji sieciowej i przyłącze-
nia do niej większości populacji, a następnie od tego, że komasuje, kojarzy w jed-
nym strumieniu działań i  w  jednym „miejscu” transmisję wielu różnorodnych 
funkcji społecznych i  budowę kapitału społecznego, umożliwiając jednocześnie 
prowadzenie narracji tożsamościowej, pokazywanie „kim się jest” oraz odbijanie 
się w zwierciadle innych autonarracji439.

439 J. Dobrowolski, Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego, Warszawa 2015, s. 106.
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Idąc natomiast tropem Manuela Castellsa, możemy powiedzieć, że Face-
book pozyskuje nie tylko informacje o milionach ludzi na całym świecie, 
lecz także uczestniczy w procesie nadawania znaczeń i ważności rzeczom 
czy wydarzeniom. Posiada więc władzę w rozumieniu przede wszystkim 
symbolicznym. Jest to  władza, o  jakiej pisał Michel Foucault: oderwana 
od podmiotów ją sprawujących, subtelna, praktycznie niedostrzegalna dla 
tych, nad którymi jest sprawowana440. Amerykański medioznawca i filozof 
Neil Postman tak pisał w jednej ze swoich głośnych książek na początku 
lat dziewięćdziesiątych:

(…) większość ludzi żywi przekonanie, iż technika jest przyjaciółką. Dzięki niej życie 
jest łatwiejsze, czyściejsze i dłuższe. Czyż można więcej wymagać od przyjaciółki? 
Po drugie, z powodu jej długotrwałego, bliskiego i nieuchronnego związku z kultu-
rą technika nie skłania nas do dokładniejszego badania jej własnych konsekwencji. 
Należy do tych przyjaciółek, które – w zamian za naprawdę szczodre dary – żądają 
zaufania i posłuszeństwa i otrzymują je od większości ludzi. Ale rzecz jasna przyja-
ciółka ma też swoje wady. Jej dary kosztują – i to niemało. (…) zalety i wady nowej 
technologii nie rozkładają się równomiernie. Są zwycięzcy i zwyciężeni. Jest faktem 
zarazem zagadkowym i dojmującym, że  zwyciężeni, niejednokrotnie na  skutek 
swojej niewiedzy, w rzeczywistości wiwatowali zwycięzcom i czynią tak nadal441.

Wydaje się, że  krytyczne spojrzenie Postmana jest dziś bardzo po-
trzebne. Autor, który zmarł w 2003 roku, a więc jeszcze przed powstaniem 
Facebooka, zwraca uwagę na niezwykle istotną kwestię, jaką jest stan wie-
dzy i niewiedzy. W społeczeństwie informacyjnym wiedza jest tym, do cze-
go nieustannie dążymy. Pragnąc zaspokoić swoją potrzebę wiedzy i głód 
informacji, korzystamy z  dobrodziejstw technologii i  staramy się wejść 
w posiadanie narzędzi, które umożliwią nam stały do nich dostęp. Zakła-
damy konto na Facebooku, gdyż to właśnie on wydaje nam się narzędziem 
idealnym. Zyskujemy natychmiastowy dostęp do strumienia spersonalizo-
wanego kontentu. Ta mnogość jakże przydatnych opcji i udogodnień spra-
wia, że walorów tegoż „narzędzia” nie podajemy w wątpliwość. I nie tyle 
odrzucamy myśli krytyczne, ile raczej nie analizujemy w ogóle, traktujemy 

440 Zob. Rozdział drugi, s. 102–103.
441 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995, s. 8–18.
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Facebooka jak coś przezroczystego. Jednak Postman pisze: „każda techno-
logia jest zarazem błogosławieństwem i ciężarem; nie albo – albo, lecz tym 
i tym jednocześnie”442.

Co również symptomatyczne, zmianie ulega podejście do wartości ta-
kich jak wolność i prywatność. Rezygnacja z nich przestaje być postrzega-
na jako koszt wygód czy bezpieczeństwa. Można zaryzykować twierdze-
nie, że bywa ona wręcz pożądana. Jak bowiem zauważa Zygmunt Bauman:

Obecnie zatrważa nas nie tyle możliwość zdradzenia lub pogwałcenia prywatności, 
ile wizja przeciwna: zamkniętych dróg wyjścia ze sfery prywatności. Obszar prywatno-
ści zmienia się w więzienie, a właściciel prywatnej przestrzeni to ktoś, kto musi radzić 
sobie w pojedynkę, skazany na życie bez namiętnych słuchaczy palących się do tego, 
by wydusić i wyrwać jego tajemnice zza szańców prywatności, wystawić je na wi-
dok publiczny i uczynić z nich wspólną własność, którą wszyscy pragną się dzielić443.

Być może mamy do czynienia z przesunięciem w kwestii ważności war-
tości, co  oznaczałoby dość radykalną zmianę. Największym problemem 
jednak wydaje się już nawet nie tyle oddziaływanie technologii, ile fakt, 
że funkcjonowanie poszczególnych podmiotów w sferze internetowej wy-
myka się wszelkiej kontroli. Powszechna początkowo (i nadal występują-
ca) ignorancja444 w sferze znajomości sposobów funkcjonowania narzędzi, 
z jakich korzystamy, doprowadziła do tego, że dziś powoli tracimy wolność 
wyboru, a zyskujemy nową władzę, której niekoniecznie zależy na naszym 
szczęściu. Jak bowiem zauważa Luciano Floridi, włoski profesor filozofii 
informacji i doradca Google’a:

(…) Google, podobnie jak  Facebook czy  Twitter, dziś jest łagodnym tyranem. 
Ale do czasu. Problem w tym, że zostawiliśmy – my, Europejczycy – klucz do władzy 
nad informacją kalifornijskim korporacjom. Nie jest to zbyt mądre. Na razie niespe-
cjalnie nam szkodzą, po prostu chcą zarabiać więcej pieniędzy. Istnieje jednak spore 
ryzyko, że coś pójdzie źle. Bo dziś praktycznie przyjmujemy na wiarę, że Google czy 
Facebook będą wykonywały przyzwoitą robotę i nie wywiną nam żadnego numeru.

442 Tamże, s. 13.
443 Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja. Rozmowy, Kraków 2013, s. 46–47.
444 Mówiąc o ignorancji, autorka ma na myśli na przykład to, że niewiele osób czyta regu-

laminy serwisów społecznościowych i innych e-usług.
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To żadna strategia, zwłaszcza dla systemu politycznego, który jest dumny ze swo-
ich liberalnych tradycji. Jak mielibyśmy je utrzymać w społeczeństwie zdominowa-
nym przez prywatne firmy, których nie można pociągnąć do odpowiedzialności? 
Bo informatyczni giganci są bezkarni. Jeśli zrobią coś fajnego – super. A jeśli coś 
paskudnego? Nic na to nie poradzimy445.

Słowa Floridiego, choć dość mocno pesymistyczne, to  jednak wydają 
się niezwykle trafne. Rezygnacja z Facebooka może grozić wykluczeniem, 
i to wykluczeniem z dostępu do najważniejszego dobra w XXI wieku. Z dru-
giej strony korzystanie z niego grozi utratą wolności i prywatności. Pytanie, 
czy tę prywatność można dziś jeszcze w jakikolwiek sposób zachować. Jaką 
ona ma dla nas wartość? I co najważniejsze: dokąd ta powszechna rezygnacja 
z wartości uznawanych dotychczas za fundamentalne może nas zaprowadzić?

Podsumowanie: wnioski i ograniczenia

Podjęta w niniejszej książce próba analizy fenomenu serwisów społecznoś-
ciowych przez pryzmat teorii odnoszącej się do sieciowego społeczeństwa 
informacyjnego przyniosła odpowiedzi dość wyraziste, choć mało optymi-
styczne. Odpowiedź na postawione w tej pracy najważniejsze pytanie badaw-
cze wydaje się częściowo pozytywna. Jeśli chce się stwierdzić, czy korzystanie 
z serwisów społecznościowych jest dla badanych wyborem czy koniecznoś-
cią, można uznać, że pozostaje wyborem. Serwisy społecznościowe są grupą 
mediów dość mocno zróżnicowaną. Badani nie wskazywali na konieczność 
korzystania z serwisów takich jak Nk.pl, LinkedIn czy Instagram. Jeśli jed-
nak przyjąć, że najlepszą egzemplifikację środowiska social network sites sta-
nowi Facebook, odpowiedź wydaje się zgoła odmienna.

Analiza materiału empirycznego prowadzi przede wszystkim do wnios- 
ku, że w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia Facebook stał się serwisem 
społecznościowym o  szczególnym znaczeniu. Zebrany materiał pozwo-
lił na poznanie i  zrozumienie motywów, jakimi kierują się użytkownicy 
tego serwisu, a także na poznanie możliwych konsekwencji niekorzystania 
z niego. Prowadzi to do konstatacji, że doświadczamy właśnie momentu 
przełomowego. Momentu, w którym korzystanie z Facebooka przestaje być 

445 L. Floridi w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dn. 2–3 stycznia 2016 roku.
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świadomym i dobrowolnym wyborem, a staje się (często przykrą) koniecz-
nością. Facebook wyraźnie zawłaszcza przestrzeń przepływów informacji. 
Trudno jednoznacznie przewidzieć, jakie mogą być tego konsekwencje 
w przyszłości. Pesymistyczne nastroje w  tej kwestii wzbudza dodatkowo 
fakt, że mimo licznie podejmowanych prób nie udało się stworzyć skutecz-
nej konkurencji dla Facebooka. Nie pomogły zakrojone na szeroką skalę 
działania Google’a446. Nie ma zatem żadnej alternatywy, a wzrastająca rok-
rocznie liczba użytkowników Facebooka zdaje się jednoznacznie wskazy-
wać na rosnący wpływ serwisu.

Niewątpliwie słabością niniejszej książki jest to, że ze względu na przyję-
tą optykę badawczą uzyskanych wyników nie można ekstrapolować na ogół 
populacji. Praca nie pokazuje zjawisk w ujęciu statystycznym. Wydaje się 
jednak, że  poczynione tutaj spostrzeżenia mogą stanowić istotny punkt 
odniesienia do dalszych analiz, także ilościowych. Zwłaszcza że niniejsza 
praca stawia prawdopodobnie więcej pytań, niż przynosi odpowiedzi.

Należy także zauważyć, że w całym procesie badawczym pojawiało się 
bardzo wiele interesujących wątków znacznie wykraczających poza tema-
tykę tej książki. Niektóre z nich były jedynie sygnalizowane. Być może po-
ruszone, a nierozwinięte tutaj problemy staną się inspiracją lub punktem 
odniesienia dla innych autorów, medioznawców, socjologów czy psycholo-
gów. Przestrzeń mediów społecznościowych jest źródłem wielu ciekawych 
problemów badawczych, toteż niewątpliwie warta jest dalszej eksploracji.

446 Tutaj akurat należy zauważyć, że jest to przejaw pozytywny. Gdyby serwis społecznoś-
ciowy należący do Google’a zdominował Facebooka, mielibyśmy prawdopodobnie do czynie-
nia z zawłaszczeniem Internetu przez jedną korporację.
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Krieger Mike 53
Kross Ethan 198
Krzysztofek Kazimierz 23, 71, 85

Lakomy Mirosław 72
Latour Bruno 99, 107, 108, 153, 160
Levinson Paul 20, 43, 44
Lewiński Dominik 73, 74
Lin Natalie 198
Lis Tomasz 55
Lister Martin 17
Ljepava Nikolina 171
Lukes Steven 99–101
Lyon David 88, 89, 104, 214

Maciąg Rafał 63, 89–91
Makaruk Katarzyna 118, 119
Mann Michael 105
Manovich Lev 14, 16, 72
Maryanski Alexandra 91
Masuda Yoneji 64, 69
Mazur Marian 77
McCarthy Ian P. 26, 27, 29, 31
McLuhan Marshall 62, 63, 70, 88, 96
McQuail Denis 7, 16, 17, 20
Merton Robert 82



Indeks osobowy

Michalak Maciej 118
Miotk Anna 30, 32, 34, 38, 42, 50
Morozov Evgeny 72
Moskovitz Dustin 45
Murdoch Rupert 44
Musiał Jędrzej 118

Nierenberg Bogusław 49, 86, 151, 153, 
156, 209

Niezgoda Marian 23, 71
Norris Pippa 72
Nowak Jerzy S. 63, 64, 66

Orliński Wojciech 155, 156
Orwell George 88

Park Jiyoung 198
Pawlicka Urszula 19
Pluto-Prądzyńska Agnieszka 118
Postman Neil 163, 164, 213, 214
Poulet Bernard 43
Provetti Alessandro 120
Przybylski Andrew K. 130

Rasiński Lotar 101
Roszkowska-Śliż Maria 20, 21
Ryan Tracii 170

Sandberg Sheryl 21
Saverin Eduardo 45
Selwyn Neil 133
Seungjae Lee David 198
Shablack Holly 198
Shannon Claude E. 77, 86
Shapiro Carl 77
Shih Clara 37, 49, 120, 123, 124, 135
Sienkiewicz Piotr 64, 65, 80, 85–87

Sieńko Marcin 29
Silvestre Bruno S. 26, 27, 29, 31
Smith Adam 154
Sobczuk Wojciech 55
Stefanowicz Bogdan 79, 80
Strauss Anselm L. 114
Streżyńska Anna 21
Suess Randy 29
Systrom Kevin 53
Szałaj Maciej 92
Szewczyk Agnieszka 117, 118
Szpunar Magdalena 18, 19, 70, 87

Tetelowska Irena 79
Toffler Alvin 62, 64–66, 70
Tüfekçi Zeynep 168–170, 175
Turing Alan 86
Turkle Sherry 72, 75
Turner Jonathan H. 91

Umesao Tadao 63, 69, 70
Urry John 97

Varian Hal R. 77
Verduyn Philippe 198

Webster Frank 67–69, 72
White Katherine M. 169, 170
Wiener Norbert 77, 86
Williams Raymond 63
Williams Robin 62
Wilson Robert E. 120, 121, 123
Xenos Sophia 170
Ybarra Oscar 198
Zacher Lech 85
Zając Agnieszka 78–80
Zuckerberg Mark 45, 48, 51



Redakcja
Mirosław Ruszkiewicz

Korekta
Grażyna Gawryłow

Skład i łamanie
Magdalena Warzecha

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12 663-23-80, fax 12 663-23-83


