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SENIOR W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 SENIOR IN SOCIAL MEDIA

Streszczenie: Technologie informacyjne sprzyjają globalizacji zwyczajów konsumpcji, tren-
dów i innych oczekiwań konsumentów. Wśród szerokiej grupy nabywców technologii mo-
bilnych są osoby starsze, które tworzą pokolenie baby boomers. Starsze społeczeństwo zmu-
szone jest do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby utrzymać 
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kontakt ze światem i młodszymi pokoleniami. Mając dostęp do różnych technologii, więk-
szość osób starszych rzadko korzysta z  serwisów społecznościowych. Aby zniwelować tę 
lukę, należy przeanalizować potrzeby i preferencję obecnych seniorów korzystających z me-
diów społecznościowych i znaleźć odpowiednie rozwiązania, aby ułatwić osobom starszym 
posługiwanie się mediami społecznościowymi. Zastosowane metody badawcze polegają na 
wykorzystaniu porównawczej analizy pojęć i wniosków, opublikowanych w literaturze na-
ukowej. Przeprowadzona metoda analizy i krytyki piśmiennictwa stanowić będzie podstawę 
do wnioskowania na temat charakterystyki seniora w mediach społecznościowych oraz jego 
potrzeb jako użytkownika kanałów społecznościowych. Celem artykułu jest określenie zna-
czenia roli mediów społecznościowych w grupie osób powyżej 55. Roku życia. Do realizacji 
celu przyjęto dane o charakterze wtórnym, przedstawiające zainteresowanie osób starszych 
kanałami społecznościowymi.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, seniorzy, ICT

Abstract: Information technologies are conducive to the globalization of consumption ha-
bits, trends and other consumer expectations. Elderly generation of baby boomers is among 
the broad range of mobile technology buyers. Nowadays elderly people are exposed to in-
formation technologies to keep them in touch with younger generations. Among various 
technologies, social network sites (SNSs) are seldom used by the majority of elderly people. 
To bridge the digital divide, it is necessary to dig deeply into the minority elderly users of 
SNSs. The research methods used to involve the use of systematic and comparative analysis 
of concepts and conclusions published in the scientific literature. The literature studies will 
be the basis for inferring on the characteristics of the seniors and their needs as a social me-
dia user. The authors made an attempt to determine the role of social media in the age group 
of above 55. In order to achieve the goal, the authors based on the secondary data.

Keywords: social media, seniors, ICT

Wprowadzenie

Serwisy społecznościowe stały się codziennym narzędziem komunikacji dla 
wielu osób, dzięki czemu pozwalają użytkownikom łączyć się ze sobą bardziej efek-
tywnie, niż umożliwiają to tradycyjne narzędzia komunikacji. Serwisy społeczno-
ściowe zapewniają miejsce, w którym właściciele kont na kanałach społecznościo-
wych mogą dzielić się swoimi opiniami poprzez różne działania (np. publikowanie, 
komentowanie, udostępnianie, „lajkowanie”, czatowanie). Komunikacja za pośred-
nictwem sieci społecznych odgrywa istotną rolę w osiąganiu bardziej komplekso-
wych doświadczeń socjalnych oraz łączenia się z przyjaciółmi i członkami rodziny 
online. Faktem jest jednak, że dominująca grupa demograficzna użytkowników me-
diów społecznościowych to młodzi ludzie. W rezultacie większość badań poświęco-
nych jest sektorowi młodego pokolenia. Niemniej jednak serwisy społecznościowe 
są coraz bardziej atrakcyjne dla użytkowników w średnim i starszym wieku. Bada-
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nia przeprowadzone przez Smitha w 2013 roku wskazują, że 27% dorosłych w wie-
ku 65 lat i powyżej używa takich portali jak Facebook i Linkedin1. Analiza literatury 
wykazała, że mimo rosnącej liczby zainteresowania mediami społecznościowymi 
przez osoby starsze badania empiryczne i analizy najczęściej dokonywane są wśród 
młodych użytkowników.

 W  celu wypełnienia luki badawczej autorki zdecydowały się na analizę po-
równawczą literatury, która pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytania, w jaki 
sposób i w jakim celu media społecznościowe wykorzystywane są przez seniorów 
oraz czy serwisy społecznościowe mogą pomóc osobom starszym w utrzymywa-
niu relacji społecznych. Seniorzy jako konsumenci i  użytkownicy są definiowani 
jako osoby po 55. roku życia, u schyłku kariery zawodowej lub już na emeryturze2. 
O ich poglądach i nastawieniu do technologii w większym stopniu niż wiek decy-
duje postawa życiowa i stosunek do otoczenia, który wpływa na chęć korzystania 
z dobrodziejstw technologii XXI wieku. Dążąc do zdefiniowania, jakimi motywami 
kierują się seniorzy podczas użytkowania mediów społecznościowych, autorki za 
cel artykułu postawiły określenie znaczenia ich roli w grupie osób powyżej 55. roku 
życia w oparciu o dane o charakterze wtórnym.

 
1. Motywy i uwarunkowania obecności seniorów  w mediach spo-

łecznościowych

W Europie co piąty mieszkaniec przekroczył 60. rok życia. Według prognoz za 
30 lat seniorem będzie co trzecia osoba3. Według prognoz demografów w 2030 roku 
przeciętny Polak będzie żył 77,6, a Polka – 83,3 roku. Starość powszechnie nazywana 
jest trzecim wiekiem życia i rozpatrywana jest jako zjawisko zarówno jednostkowe, 
jak i społeczne. Początkiem trzeciego wieku życia jest umownie określony wiek kalen-
darzowy, tj. 60-65 lat4. Wśród badaczy nie ma jednak zgodności odnośnie do kryte-
riów periodyzacji okresu starości. Światowa Organizacja Zdrowia wyodrębnia5: 

−	 wiek przedstarczy (45-59 r.ż.), nazywany również wczesną starością, 
−	 wiek starzenia się (60-74 r.ż.) – „młodzi-starzy”, 
−	 wiek starczy – późna dorosłość (75-89 r.ż.) – „starzy starzy”, 
−	 długowieczność (90 lat i więcej).

1  A Smith, Older adults and technology use, 2014.  Retrieved from http://www.pewinternet.org/2014/04/03/
older-adults-and-technology-use/ [dostęp: 3.01.2020].
2  M. Kołodziejska, Obiecujący rynek, „Marketing w Praktyce” 2012 (8), s. 36-38.
3 S. Steuden, Psychologia starzenia się i  starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 29.
4  A. Nowicka, Starość jako faza życia człowieka, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób star-
szych, Kraków 2008, s. 17-24.
5 https://pssegostyn.pis.gov.pl/plikijednostki/wssegorzow/pssegostyn/userfiles/file/Oswiata
/%C5%9ADZ%20informacja.pdf [dostęp: 9.01.2020].
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Zdaniem E. Trafiałek6 wyznaczyć można również progi osiągania wieku starcze-
go w obszarze technologicznym. Autorki, analizując potrzeby osób starszych, które 
korzystają z takich serwisów społecznościowych, takich  jak Facebook, Wikipedia, 
Twitter i YouTube, przyjęły za wiek senioralny 55+. 

Media społecznościowe (MS) charakteryzują się wysokim stopniem interaktyw-
ności, wykorzystując powszechnie dostępne i rozbudowane techniki komunikacji. 
MS, czyli media społecznościowe, definiowane są jako grupa działająca w obszarze 
rozwiązań aplikacji, bazujących na ideologicznych i technicznych podstawach Web 
2.0, pozwalających na tworzenie i wymianę treści7. Media społecznościowe opierają 
się na sieciowych, niejednokrotnie mobilnych technologiach, zmieniając wymiar 
komunikacji i akcentując rolę dialogu8. Serwisy społecznościowe są internetowym 
miejscem spotkań ludzi, którzy wymieniają się informacjami w oparciu o indywi-
dualne profile, wykorzystując do tego celu specjalnie opracowany interfejs.

Media społecznościowe ułatwiają wielostronne rozmowy i  zapewniają możli-
wości udostępniania informacji osobie z podobnymi poglądami9. MS są coraz czę-
ściej postrzegane jako dialog ze społecznością, który może przybierać wiele różnych 
form: od materiałów wideo, przez podcasty, zdjęcia i wpisy na forum, aż po oznacza-
nie tagami i dodawanie ludzi do listy znajomych. Wszystkie te formy komunikatów, 
charakterystyczne są dla sfery mediów społecznościowych, które oferują możliwość 
prowadzenia dialogu, stwarzając szansę angażowania się i dzielenia doświadczenia-
mi10. MS mają charakter opiniotwórczy i mogą wpływać na proces podejmowania 
decyzji przez seniorów. Osoby starsze charakteryzują się silnymi potrzebami komu-
nikacyjnymi, lecz z drugiej strony są nieśmiałe w kwestii wykorzystywania najnow-
szej technologii, która jest ogólnodostępna dla młodszych pokoleń11.

Medlock w swoich badaniach przedstawia, że seniorzy korzystają z mediów spo-
łecznościowych, aby uzyskać dostęp do informacji związanych z ich zainteresowania-
mi12. Jak twierdzi Jung, mimo powszechności kanałów społecznościowych rzadko są 
one wykorzystywane przez osoby starsze13. W celu zwiększenia użyteczności mediów 
społecznościowych Hawkley i Cacioppo proponują znalezienie sposobów wspierania 

6 E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo „Ślask”, Katowice 2003.
7 Ł. Ludkowski, Social media po polsku, [w:] K. Budek (red.), Raport Social Mediaw biznesie, Internet 
Standard, Warszawa 2012.
8  M. Dorenda-Zaborowicz, Marketing w social media, „Nowe Media” 2012, nr 3, s. 59.
9 G. Eysenbach, Medicine 2.0: Social networking, collaboration, participation, apomediation, and open-
ness, „Journal of Medical Internet Research” 2008, s.22.
10 L. Evans, Social media marketing, One Press, Gliwice 2011, s. 37.
11 C. Maier, S. Laumer, D.A. Eckhard, Technology adoption by elderly people – An empirical analysis of ad-
opters and non-adopters of social networking sites, [w:] A. Heinzl, P. Buxmann O. Wendt, & T. Weitzel (eds.), 
Theory-guided modeling and empiricism in information systems research, Heidelberg 2011, s. 592-606.
12 S. Medlock, S. Eslami, M Askari, D.L. Arts, D. Sent, S.E., De Rooijet al., Health information. Seeking 
behavior of seniors who use the internet: A survey, „Journal of Medical Internet Research”2015.
13 E.H. Jung, S.S. Sundar, Senior citizens on Facebook: How do they interact and why?, „Computers in 
Human Behavior” 2016, 61, s. 27-35.
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osób starszych w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych. Jak twierdzą, 
powinien to być priorytet dla zdrowia publicznego14. Badania pokazują, że zdrowie i do-
bre samopoczucie osób starszych zależą w dużej mierze od relacji emocjonalnych i spo-
łecznych, które utrzymują z członkami rodziny15. Technologia może w tym wypadku 
pomóc osobom starszym zachować społeczną znajomość, poprawiając ich jakość życia, 
zmniejszając poczucie izolacji oraz przyczyniając się do ich dobrostanu psychicznego 
i poczucia umocnienia, wspierając ich relacje bez względu na czas i lokalizację16. 

Zapobieganie izolacji społecznej i jej łagodzenie są kluczowym elementem popra-
wy jakości życia osób starszych. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), 
wraz z inicjatywami prowadzonymi przez społeczności lokalne lub agencje rządowe, 
mogą być wykorzystane jako narzędzie pomagające zmniejszyć poczucie samotności 
i poprawić samopoczucie psychiczne starszych osób. Szeroka dostępność sieci komu-
nikacji mobilnej, smartfonów oraz tabletów w połączeniu z aplikacjami społeczno-
ściowymi ułatwiają starszym kontaktowanie się i udostępnianie informacji rodzinie 
i znajomym za pomocą tekstu, głosu i obrazów17, przyczyniając się do zmniejszenia 
poczucia samotności. Kanały społecznościowe, jak np. Facebook, mogą być jedyną 
szansą dla osób starszych o  ograniczonej sprawności ruchowej, które znajdują się 
z dala od rodziny i przyjaciół, w utrzymywaniu relacji ze społeczeństwem18. 

Media społecznościowe pozwalają starszym osobom wyrażać siebie, brać udział 
w dyskusjach i pozostawać w kontakcie ze społeczeństwem. Badania wykazały, że 
starsza populacja charakteryzuje się wysokim poziomem entuzjazmu dla przyjęcia 
nowych narzędzi sieciowych, które pozwalają im się dzielić ze znajomymi linkami, 
zdjęciami, filmami, wiadomościami i aktualizacjami obecnego statusu. Entuzjazm 
i ciekawość generują wiele powodów, dla których seniorzy korzystają z mediów spo-
łecznościowych, przede wszystkim media społecznościowe tworzą narzędzie ko-
munikacji, jednakże w obecnych czasach nie oznaczają tylko poczty elektronicznej 
czy czatów. Kanały społecznościowe oferują możliwość przekazywania, udostępnia-
nia, komentowania, „lajkowania” treści między internautami. Bierne użytkowanie 
mediów społecznościowych może opierać się na poszukiwaniu informacji na te-
mat zdrowia, specjalistycznych porad oraz rozrywki. Do aktywnego uczestnictwa 
można zaliczyć tworzenie postów, które opierają się na chęci wyrażenia siebie lub 
podzielenia się pewnymi doświadczeniami na temat zwalczania dolegliwości. 

14  J.T. Cacioppo, L.C. Hawkley, M. Kosinsk, S.C. Matzn, S.D. Gosling, V. Popov, M.H. Burleson, R.B. Ko-
walewski et al., Loneliness and health: Potential mechanisms. „Psychosomatic Medicine” 2002, 64, s. 407-417.
15  L.B. Erickson, Social media, social capital, and seniors: the impact of Facebook on bonding and bridging 
social capital of individuals over 65, „Association for Infromation Systems” 2011.
16 Ibidem, s. 68.
17  N. Haris, R.A. Majid, N. Abdullah, R. Osman, The role of social media in supporting elderly quality 
daily life, 2014, 3rd International Conference on IEEE Presented at the User Science and Engineering 
(i-USEr).
18 T. Nef, R.L. Ganea, R.M. Müri, U.P. Mosimann, Social networking sites and older users – a systematic 
review. Int. Psychogeriatr „Cambridge Univeristy Press’’ 2013, 25(7), s. 1041-1053.
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Można wyróżnić wiele przesłanek motywacji seniorów do korzystania z mediów 
społecznościowych, lecz często trudno jest jednoznacznie wskazać jeden główny ar-
gument przemawiający za spędzaniem w nich czasu. Do przesłanek skłaniających 
seniorów do korzystania z mediów społecznościowych można zaliczyć19:

•	 potrzeby społeczne związane z kontaktem, np. z rodziną i przyjaciółmi; wy-
rażają się w zainteresowaniu innymi oraz chęcią podzielenia się swoimi przeżyciami  
i odczuciami; 

•	 potrzeby kognitywne związane z chęcią zdobycia pewnej wiedzy; użytkow-
nik używa mediów społecznościowych do odbioru informacji dotyczących intere-
sujących go dziedzin, pragnie poszerzyć swoje horyzonty,

•	 potrzeby akceptacji związane z  kształtowaniem wizerunku oraz zdoby-
waniem uznania w  oczach swojego otoczenia; użytkownik prezentuje tylko takie 
aspekty swojej tożsamości, które chce ujawniać innym; 

•	 potrzeby ludyczne związane z zabawą i relaksem; użytkownik spędza swój 
wolny czas w mediach społecznościowych, poszukując treści.

Stosunek do mediów społecznościowych i  do uczestnictwa w  powstających 
w ich ramach grup różni się w zależności od wieku użytkowników. Wśród badaczy 
popularny jest podział internautów na dwie grupy: dojrzałych użytkowników (tj. 
powyżej 40. roku życia), którzy w młodości nie mieli styczności z nowymi tech-
nologiami i nauczyli się z nich korzystać w późniejszym okresie życia, oraz mło-
dych użytkowników (w szczególności tych poniżej 30. roku życia), którzy dorastali 
w otoczeniu nowych mediów20.

Osoby starsze, po 55. roku życia, które nie miały w  dorosłym życiu styczności  
z technologiami komputerowymi i nigdy nie potrzebowały korzystać z Internetu w ce-
lach zawodowych, mają obawy związane z korzystaniem z mediów społecznościowych 
– martwią się o kwestie prywatności, a także mają wewnętrzne poczucie, iż mogą nie 
podołać zdobyciu nowych umiejętności. W wielu przypadkach są też po prostu na tyle 
przyzwyczajone do komunikacji bezpośredniej lub telefonicznej oraz do mediów trady-
cyjnych, że mają obawy wobec jakichkolwiek portali internetowych. Brak obycia z no-
wymi mediami skutkuje często pewną nieufnością wobec mediów społecznościowych, 
a  także zwątpieniem we własne umiejętności w  użytkowaniu portali społecznościo-
wych. Dodatkową przeszkodą może być również to, że w przypadku większości portali 
docelową grupę klientów stanowią internauci młodsi niż 50 lat21. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż seniorów, korzystających z mediów społecznościowych, znacznie przybywa22.

19 M. Grębosz, D. Siuda, G. Szymański, Social Media Marketing, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2016, s. 46.
20 T. Maruszewski, E. Ścigała, Nasze wyprane mózgi łowców, „Charaktery” 1999, nr 7-18, s. 12-18.
21  C.J. Hutto, C. Bell, S. Farmer, C. Fausset, L. Harley, J. Nguyen,B. Fain, Social media gerontology: Under-
standing social media usage among older adults, „Web Intelligence” 2015, Vol. 13 No. 1, s. 69-87.
22 L. Leung, Generational differences in content generation in social media: The roles of the gratifications 
sought and of narcissism, „Computers in Human Behavior” 2013, Vol. 29, No. 3, s. 997-1006.
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Jak pokazują badania przeprowadzone przez S. Sundar i  in. w 2011 roku, se-
niorzy wykazują silną potrzebę mocnych społecznych więzi – utrzymanie bliskich 
kontaktów z rodziną i przyjaciółmi zmniejsza u osób starszych ryzyko depresji, sty-
muluje do działania, a także poprawia ogólną satysfakcję z życia23. Zatem to wła-
śnie kontakt z  innymi jest główną motywacją seniorów do korzystania z mediów 
społecznościowych. Polskie badania prowadzone przez G. Mazurka wskazują, że 
prawie 90% osób starszych korzystających z Facebooka używa go w celu komuni-
kacji z rodziną i przyjaciółmi, 37% do kontaktu z dalszymi znajomymi i grupami 
zainteresowań, a  jedynie 13% jest zainteresowanych poznaniem nowych ludzi24. 
Użytkownicy powyżej 55. roku życia deklarują, że to właśnie na kontakcie z człon-
kami rodziny zależy im najbardziej przy korzystaniu z portali społecznościowych, 
w  przeciwieństwie do ludzi młodszych, którzy jako najważniejszą grupę kontak-
tów wskazują przyjaciół25. Warto zauważyć, że starsi użytkownicy zazwyczaj mają 
mniejsze grono znajomych – ważniejsze jest dla nich skoncentrowanie się na kilku 
naprawdę bliskich relacjach, zamiast na wielu mniej znaczących.

Segment seniorów jest najszybciej rozrastającą się grupą użytkowników mediów 
społecznościowych – choć w 2006 r. jedynie 1% respondentów w wieku powyżej 65 
lat korzystał z tego typu portali, w 2012 r. było to już 38%26. Coraz więcej osób z po-
kolenia baby boomers decyduje się dołączyć do grona użytkowników mediów spo-
łecznościowych, głównie ze względu na ułatwienie kontaktu z bliskimi. W obecnych 
czasach zwiększonej mobilności jednostek i zwiększonej migracji ekonomicznej se-
niorzy poszukują narzędzi, które umożliwią sprawną komunikację z rodziną znajdu-
jącą się w innym mieście lub za granicą. Nie bez znaczenia jest fakt, iż użycie portali 
społecznościowych jest darmowe i (w przeciwieństwie do kontaktu telefonicznego) 
nie wymaga tak wysokich parametrów łącza, jak np. oferujący telekonferencje Skype.

 
2. Seniorzy jako użytkownicy mediów społecznościowych

 
Z badania Pew Research Center wynika, że w lipcu 2019 roku w USA z mediów 

społecznościowych korzystało ponad 27 mln osób powyżej 55. roku życia27, nato-
miast w Polsce liczba wszystkich internautów w marcu 2019 roku wyniosła ogółem 
28,5 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste uży-

23 S.S. Sundar, A. Oeldorf-Hirsch, J. Nussbaum, R. Behr, Retirees on Facebook: can online social networ-
king enhance their health and wellness?, „Proceedings of the SIGCHI Conference Extended Abstracts on 
Human Factors in Computing Systems”, Vancouver 2011, s. 2287- 2292; A.N. Joinson, Looking at, looking 
up or keeping up with people?: motives and use of Facebook, Proceedings of the SIGCHI Conference on 
Human Factors in Computing Systems, ACM, Florence 2008, s. 1027-1036.
24 G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
25 K. Mazurek-Łopacińska, Uczestnictwo w portalach społecznościowych w kontekście zmian zachodzą-
cych w konsumpcji i stylu życia Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2011, s. 184-185.
26 K. Zickuhr, M. Madden, Older adults and internet use, Pew Research Center, Washington2012, s. 2.
27 https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 [dostęp: 9.01.2020].
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wane w domu oraz w pracy) – 23,1 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony 
i tablety) 24,4 mln. Według danych z badania Gemius/PBI, biorąc pod uwagę trzy 
pokolenia: 20+, 40+ oraz 60+, w  sieci najliczniej reprezentowani są użytkownicy 
w wieku 40-49 lat. Drugą najaktywniejszą grupą okazali się 20-latkowie. Na miejscu 
trzecim – uplasowali się seniorzy, czyli użytkownicy w  wieku 60+. Stanowią oni 
grupę 10,7% internautów, którzy generują 11% wszystkich odsłon i spędzają w sieci 
prawie dwa razy mniej czasu niż 40-latkowie – 10,7%28.

Rysunek 1. Trzy pokolenia użytkowników Internetu 
Figure 1. Three generations of Internet users

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Badanie Gemius/PBI, kwiecień 2019 r. 

Wyniki badań przedstawiają, że wśród mediów społecznościowych najpopular-
niejszą domeną jest serwis Facebook (2,45 biliona użytkowników z całego świata)29. 
W Polsce z Facebooka korzysta 21,2 mln użytkowników, i jest to druga najbardziej 
popularna platforma po google.pl (26,5 mln). Facebook skupia ok. 55% popula-
cji Polaków30. Przeprowadzone badanie przez Bogdana Gregora i Dominikę Kaco-
rowską-Spychalską31 w 2015 roku wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, 

28 https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/id-20-40-60-co-wiemy-o-pokoleniach-pola-
kow-w-sieci.html[dostęp: 12.01.2020].
29 https://www.statista.com/markets/424/internet/ [dostęp: 9.01.2020].
30  Ibidem.
31 B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska, Wpływ mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 

 

 
 

17

18,5

10,7
53,8

17,3

19,8

1151,9

17,5

20,2

10,7
51,6

Udział Serniorów w populacji wszystkich internautów

Grupa Wiekowa 20-29 Grupa Wiekowa 40-49

Grupa Wiekowa 60-69 Grupa Wiekowa inna

Czas [% ] 

Odsłony [% ]
Użytkownicy [% ]

Udział seniorów w populacji wszystkich internautów 



Senior w mediach społecznościowych 253

wskazują, że wśród 337 respondentów powyżej 55. roku życia 251 osób korzysta 
z Internetu (72% badanych). Wśród nich 176 osób korzysta z mediów społeczno-
ściowych, co stanowi prawie 71% seniorów korzystających z Internetu. Jak twierdzą 
badacze, wysoki udział wśród respondentów osób korzystających z Internetu i me-
diów społecznościowych wynika z doboru próby badawczej. Osoby, które się w niej 
znalazły, będąc słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku, mają na ogół wyższy sta-
tus społeczny, są lepiej wykształcone oraz prezentują postawy bardziej otwarte niż 
ogół społeczeństwa w tej grupie wiekowej. Najczęściej z mediów społecznościowych 
korzystały osoby będące słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku już od 2 do 4 lat 
(74,4% korzystających z Internetu w tej grupie). W przypadku osób uczęszczających 
na tę formę zajęć krócej niż 2 lata wielkość ta kształtowała się na poziomie 69,7%, 
zaś powyżej 4 lat – 67,3%. Respondenci, którzy korzystali z mediów społecznościo-
wych, najczęściej wybierali portale społecznościowe Facebook (31% respondentów) 
i Nasza Klasa (11,8% respondentów) oraz kanał kontentowy YouTube (23% respon-
dentów). Pozostałe portale społecznościowe, takie jak Twitter, Pinterest, Google+ 
czy Instagram, nie były istotne dla badanej grupy.

Rysunek 2. Ile czasu badani seniorzy poświęcają mediom społecznościowym w ciągu dnia
Figure 2. Time spent by the surveyed seniors on social media during the day

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska, Wpływ 
mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+, „Problemy Zarządzania” 2016, vol. 
14, nr 2, s. 232.

55+, „Problemy Zarządzania” 2016, vol. 14, nr 2, s.230.
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 W  drugiej części badania seniorzy byli pytani o  czynności, które wykonują 
podczas korzystania z profili społecznościowych. Z badań wynika, że seniorzy naj-
częściej sprawdzają opinie o marce i  jej produktach przed dokonaniem zakupu – 
odpowiedzi udzieliło 61% badanych. Co trzeci respondent przyznał, że sprawdza 
liczbę fanów na profilu danej marki i na tej podstawie kształtuje swoją opinię o niej. 
Seniorzy biorący udział w badaniu niechętnie komentowali wpisy dotyczące danej 
marki na jej profilu, blogach czy forach (24% respondentów), jak również w stopniu 
umiarkowanym są oni skłonni polecać poszczególne marki innym użytkownikom 
mediów społecznościowych. Respondenci przyznawali (21%), że dołączają profile 
marek do grona swoich znajomych. Najczęściej były to profile marek odzieżowych, 
turystycznych oraz kosmetycznych32.

Rysunek 3. Wybrane aktywności seniorów w mediach społecznościowych
Figure 3. Selected activities of seniors in social media

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska, Wpływ 
mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+, „Problemy Zarządzania” 2016, vol. 
14, nr 2, s. 233.

Każdy etap życia niesie ze sobą odmienne potrzeby. Osoby starsze mogą czę-
ściowo zaspokoić swoje potrzeby poprzez media społecznościowe, wykorzystując 
je między innymi do wypełniania czasu w bardziej satysfakcjonujący sposób, utrzy-
mywania stosunków towarzyskich, autoekspresji, poszukiwania informacji na te-
mat leczenia, a także opieki zdrowotnej czy kontaktu z rodziną33. Z badań przepro-

32  Ibidem, s. 233.
33  H. Hrapkiewicz, Potrzeby osób w wieku starszym i próba ich realizacji, [w:] A. Fabiś (red.), Seniorzy 
w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005, s. 104.
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wadzonych przez Bogdana Gregora i Dominikę Kacorowską-Spychalską wynika, że 
badana grupa seniorów biernie użytkuje kanały społecznościowe w obszarze kon-
sumpcyjnym i chętnie korzysta z kontaktów towarzyskich, śledząc profile innych 
użytkowników. Te wyniki znajdują potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych 
przez Junga i Sundara, w których autorzy wskazują, że głównym celem seniorów 
korzystających z Faceebooka jest wspieranie i utrzymywanie ich sieci społecznych, 
w  konsekwencji wzmacniające ich relacje z  rodziną i  przyjaciółmi34. Według Mo 
i in. starsi użytkownicy o wysokim poziomie otwartości i ekstrawersji mają więcej 
przyjaciół na Facebooku oraz należą do większej ilości wirtualnych społeczności. 
Starsi użytkownicy mogą mieć wyższy poziom stabilności emocjonalnej niż młod-
sze pokolenie podczas wnikliwego szukania treści na kanale społecznościowym. 
Może to także oznaczać, że seniorzy, który są ekstrawertyczni i otwarci na nowe 
doświadczenia, będą szybciej i chętniej uczyć się zasad wirtualnych społeczności35.

3. Edukacja seniorów z zakresu nowych mediów

Jednym z głównych problemów, jakie mają do pokonania seniorzy w aspekcie do-
stępu do mediów społecznościowych, są ograniczenia fizyczne związane z prawidło-
wą percepcją wzrokową i słuchową oraz drżeniem rąk w trakcie korzystania z klawia-
tury lub myszki. Prowadzone badania potwierdzają, iż u wielu osób starszych pojawia 
się upośledzenie w widzeniu blisko znajdujących się przedmiotów. Prawie 75 proc. 
populacji pomiędzy 65. a  70. rokiem życia cierpi na dalekowzroczność, natomiast 
u połowy ludzi powyżej 60. roku życia rozwija się katarakta36. W niwelowaniu tych 
problemów pomagają specjalnie dostosowane urządzenia oraz oprogramowanie. Uła-
twienia w korzystaniu z mediów elektronicznych polegają między innymi na doborze 
odpowiedniej formy komunikatów wyświetlanych na monitorze (wielkość i wyrazi-
stość obiektów graficznych), zwiększaniu kontrastu, wstrzymywaniu i spowalnianiu 
animacji i ruchomych obrazów. Specjalistyczne programy do obsługi urządzeń wej-
ścia, np. klawiatury, powodują eliminację błędów poprzez filtrację niezamierzonych, 
wielokrotnych naciśnięć klawiszy. Na przykład kobiety używają mediów społeczno-
ściowych do zbierania informacji związanych ze zdrowiem o sobie i swoich bliskich37, 
co może skutkować częstszym korzystaniem przez nie z mediów społecznościowych 

34  E. H.Jung, S.S. Sundar, Senior citizens on Facebook: How do they interact and why?, „Computers in 
Human Behavior” 2016, s. 30.
35  F. Mo, J. Zhoua, M. Kosinski, D. Stillwell, Usage patterns and social circles on Facebook among elderly 
people with diverse personality traits, „Educational Gerontology” 2018, Vol. 44, No. 4, s. 265-275.
36  A. Kowalewska, A. Jaczewski, K. Komosińska, Problemy wieku starczego, [w:] A. Fabiś (red.), Seniorzy 
w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005, s. 14.
37  B. Tennant, M. Stellefson, V. Dodd, B. Chaney, D Chaney, S. Paige, et al., eHealth literacy and Web 2.0 
health information seeking behaviors among baby boomers and older adults, „Journal of Medical Internet 
Research” 2015.
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niż mężczyzn. W dobie rozwijającej się gospodarki pokolenie seniorów może sko-
rzystać z coraz bardziej rozpowszechnianej edukacji ICT, która oferowana jest przez 
wiele podmiotów na terenie Polski w postaci:

•	 szkoleń i kursów komercyjnych,
•	 zajęć i wykładów na uczelniach wyższych (uniwersytety trzeciego wieku),
•	 spotkań w stowarzyszeniach pozarządowych,
•	 zebrań kulturalnych w domach kultury,
•	 posiedzeń w klubach seniora. W 2018 roku ponad połowa ludności Polski 

osiągnęła wiek 40 lat (51,2%), z tego 24,5% ukończyło 60 lat. W roku akademickim 
2017/18 w Polsce działało 640 uniwersytetów trzeciego wieku (UTW). Łączna licz-
ba słuchaczy UTW wyniosła 113,2 tys.38 Działalność uniwersytetów trzeciego wieku 
jest ważnym elementem polityki senioralnej, wpisującym się w ideę społeczeństwa 
opartego na wiedzy i koncepcji uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz 
wychodzącym naprzeciw potrzebom starzejącego się polskiego społeczeństwa. Roz-
wój miejsc powszechnej edukacji całożyciowej dla osób starszych może rozwiązać 
problem wykluczenia cyfrowego i sprawić, aby nowe media stały się dla seniorów 
nie tylko łatwo dostępnym źródłem informacji, lecz również umożliwiły kontakt 
z najbliższymi osobami, urozmaicając życie społeczne, rozwijając zainteresowania 
oraz zaspokajając potrzeby.

Podsumowanie

W  społeczeństwie zinformatyzowanym media elektroniczne kształtują relacje 
społeczne, generują kapitał, zapewniają rozrywkę, a także – gdy są odpowiednio upo-
wszechniane –podnoszą jakość życia. Osoby w wieku 55+ stanowią zróżnicowaną pod 
wieloma względami grupę społeczną, niekiedy marketerzy traktują wszystkich seniorów 
w jednakowy sposób, nie dostosowując komunikacji na kanałach społecznościowych do 
grupy 55+. Można stwierdzić, że osoby niekorzystające z rozwiązań, jakie daje Internet, 
mają ograniczone możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym 
czy kulturalnym, co prowadzi do stopniowego ich wykluczania, zarówno społecznego, 
jak i ekonomicznego, oraz do pogłębienia istniejących podziałów społecznych. Wzrost 
dostępnych miejsc edukacyjnych dla seniorów z wielu dziedzin, między innymi tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych, może przyczynić się do podniesienie świa-
domości medialnej i zwiększyć chęć do założenia profilu na kanale społecznościowym 
umożliwiającym czynne uczestnictwo w  wirtualnym świecie znajomych i  przyjaciół. 
Skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych może wpłynąć na wygenerowa-
nie dużych profitów nie tylko na dla seniorów, ale także dla przedsiębiorstw, zwiększając 
świadomość potencjalnych klientów o działalności marki. 

38  Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/20, Gdańsk 2019. 
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Wartością naukową przedstawionej analizy są wnioski, które mogą stanowić 
podstawę do wdrożenia odpowiednich działań przez przedsiębiorców w procesie 
oddziaływania na klienta powyżej 55. roku życia. Przedsiębiorcy, marketerzy oraz 
osoby zarządzające muszą zrozumieć, co ciekawi seniorów, inspiruje i przedstawia 
istotną wartość. Dzięki popularności serwisów społecznościowych można promo-
wać nie tylko produkty i usługi, ale także inicjatywy społeczne, miejsca i wydarze-
nia oraz zachęcać seniorów do aktywności pozawirtualnej.

Kształceniem seniorów w zakresie edukacji medialnej zajmują się między in-
nymi uniwersytety trzeciego wieku, które udostępniają zajęcia komputerowe oraz 
inne kursy dążące do rozwijania umiejętności medialnych. Prowadząc zajęcia tema-
tyczne, dostarczają seniorom odpowiedniej wiedzy teoretycznej z zakresu mediów 
społecznościowych oraz umożliwiają nabycie odpowiednich umiejętności związa-
nych z wykorzystaniem nowych mediów. Osoby starsze, z pozytywnym nastawie-
niem do technologii, mogą wykorzystać media społecznościowe w celu uzyskania 
szerszej gamy korzyści rozrywkowych oraz do działań związanych ze zdrowiem39. 
W kontekście charakterystyki seniora w mediach społecznościowych należy pod-
kreślić potrzebę edukacji medialnej. Zdobycie odpowiednich kompetencji, nabycie 
wiedzy oraz właściwych, umiejętności posługiwania się mediami społecznościowy-
mi pozwoli ułatwić życie ludziom starszym, a jednocześnie umożliwi zaspokojenie 
podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki w rozwijającym 
się społeczeństwie informacyjnym. 

Głównym ograniczeniem prowadzonych rozważań była trudność w określeniu 
kryteriów periodyzacji okresu starości oraz poziomu umiejętności technologicz-
nych wśród analizowanej grupy, co dało podstawę do stwierdzenia, że znajomość 
mediów społecznościowych nie zależy tylko od wieku użytkowania, ale w  dużej 
mierze od świadomości i nastawienia. Biorąc pod uwagę rosnącą frakcję osób star-
szych, przedstawione rozważania wskazują, że rola mediów społecznościowych 
w grupie osób powyżej 55. roku życia będzie zyskiwała na znaczeniu. Przysłuży się 
temu również orientacja w kierunku aktywnej starości. Należy zatem mieć wzgląd, 
że zaprezentowany obraz seniora w  mediach społecznościowych będzie istotnie 
różnił się od tego, który ujawni się za kilka lat. Takie przesłanki mogą stać się pod-
stawą przyszłych badań i rozważeń naukowców z całego świata. 

39  R.T. Keating, H.M. Hendy, S.H. Can, Demographic and psychosocial variables associated with good and 
bad perceptions of social media use, „Computers in Human Behavior” 2015, nr 57, s. 93-98.
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