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OD AUTORÓW 

Przedstawiamy Pa%stwu najnowszy – trzeci – raport po$wi&cony FOMO  
(ang. Fear of Missing Out). Pierwszy z nich opublikowali$my w 2018 
roku, a drugi – w 2019. Uznali$my, "e pod koniec 2021 roku powinni$my 
podzieli' si& wynikami trzeciej edycji naszych bada%. Gdyby nie pandemia, 
prezentowany raport by#by zapewne czwartym z kolei… 

Pandemia. Jej wybuch uderzy# w nas z impetem w ka"d! dziedzin& "ycia, 
przeorganizowa# nasze warto$ci, zachowania, postawy oraz na nowo 
uporz!dkowa# priorytety, plany i sposoby dzia#ania. 

Nie b&dziemy tu si&ga' po liczne przyk#ady zmian wywo#anych przez 
koronawirusa, poniewa" po pierwsze – s! one praktycznie niepoliczalne 
i wr&cz narastaj! z ka"dym kolejnym miesi!cem, po drugie – wi&kszo$' z nas 
ma ich pe#n! $wiadomo$', codziennie budowan! przez media, naukowców, 
polityków i naszych najbli"szych i po trzecie – epidemia trwa i trudno 
prognozowa', kiedy si& sko%czy, "eby da' zielone $wiat#o szacowaniu jej 
skutków. 

Chcemy unikn!' truizmów, uogólnie% i oczywisto$ci. Postanowili$my   
wi&c si& skupi' fragmencie rzeczywisto$ci, któremu ju" wcze$niej 
po$wi&cali$my uwag&, czyli FOMO. W 2020 roku rozproszy#a nas pandemia 
– zdekoncentrowani, skupieni na innych sferach "ycia prywatnego 
i zawodowego, zaniechali$my bada%. Jednak po up#ywie czasu, owym 
utkwieniu w koronarzeczywisto$ci, bogatsi o obserwacje, do$wiadczenia 
i dane, postanowili$my wróci' do porzuconego tematu, ukierunkowuj!c 
go w#a$nie na pandemi&. Zainspirowa#y nas badania (wspominamy o nich 
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pó(niej) dowodz!ce, "e w trakcie epidemii si#a odczuwania FOMO wzros#a. 
Okaza#o si& tak"e, "e i samo zjawisko si& zmieni#o, gdy" obok znanych w!tków 
pojawi#y si& zupe#nie nowe, wynikaj!ce bezpo$rednio z pandemii. Nie bez 
znaczenia by#y te" nasze w#asne prze"ycia, które wspó#dzielili$my z lud(mi na 
ca#ym $wiecie. Wszyscy musieli$my adaptowa' si& do nowych okoliczno$ci, 
po to by nie zosta' wykluczonym z zawodowego i prywatnego obiegu. 
Internet, media spo#eczno$ciowe, komunikatory, webinary, smartfony, 
oraz inne cyfrowe wynalazki zdominowa#y "ycie podczas lockdownu, 
a perspektywa utrzymania cyfrowego dobrostanu sta#a si& jeszcze bardziej 
odleg#a (a zarazem potrzebna) ni" w 2019 roku. Na to wszystko na#o"y#a si& 
jeszcze infodemia: pogo% za newsem, poch#anianie wiadomo$ci w stale(?) 
przy$pieszaj!cym tempie, zalew informacji i ich (róde#, dezinformacja 
i fake newsy, przyrastaj!ca skokowo wiedza o zaka"eniach, objawach, 
przebiegu choroby, jej skutkach, szczepionkach, lekach… Jednoczesne 
niedoinformowanie i przeinformowanie, po#!czone z wymuszon! izolacj! 
lub ograniczonymi mo"liwo$ciami przemieszczania si&, silnymi emocjami 
i t&sknot! za tym, co by#o, a czego nie ma, sta#y si& znakiem rozpoznawczym 
naszych czasów – co ciekawe, mocno osadzonym w Fear of Missing Out. 

Maj!c powy"sze na wzgl&dzie, postanowili$my przyst!pi' do bada% 
analizuj!cych ten fenomen w latach 2020-2021. Sformu#owali$my 
nast&puj!ce pytania, na które starali$my si& odpowiedzie' w niniejszym 
raporcie: 

• Jaka jest obecnie skala wyst&powania FOMO w Polsce i czy pojawi#y si& 
ró"nice w stosunku do ubieg#ych lat? Je$li tak, to jakie, w jakim zakresie 
i czym mog#y by' spowodowane? Jak! rol& mog#a tu odegra' pandemia?
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Jaka jest skala wyst&powania w Polsce, takich zjawisk jak np.: przeci!"enie 
informacyjne, zaanga"owanie w media spo#eczno$ciowe (SMEQ) oraz 
nomofobia czy nadmierne u"ywanie alkoholu (CAGE)? Czy zakres ten (je$li 
by# mierzony w poprzednich latach) zmieni# si&? Je$li tak, to w jaki sosób?

• Jak podczas pandemii Polacy odnosili si& do zagadnie% zwi!zanych 
z cyfrowym dobrostanem? Czy zasz#y tu zmiany w porównaniu z ubieg#ymi 
latami?

Oczywi$cie raport, ze wzgl&du na ograniczenia edycyjne, przedstawia tylko 
cz&$' pozyskanych wyników. Pozosta#e (wykazane na ko%cu raportu w opisie 
metodologicznym) b&d! przedmiotem wyt&"onych prac naukowych, których 
efektami tak"e si& podzielimy.

Na zako%czenie krótka wzmianka o naszym zespole. Jego szeregi opu$ci#a dr 
Justyna Jasiewicz, której pi&knie dzi&kujemy za $wietn! wspó#prac&. Do#!czyli 
do nas natomiast dr Katarzyna Iwanicka (psycholog, WDiB UW) oraz eksperci 
z NASK, naszego nowego partnera. Wspólnymi si#ami opracowali$my 
wielow!tkow! i szczegó#ow! ankiet&, za realizacj& której odpowiada#, jak 
zwykle, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Warto doda', i" w sierpniu 
2021 roku kompleksowy projekt naszych bada% pt. „FOMO 2021. Polacy 
a l&k przed od#!czeniem podczas pandemii” uzyska# pozytywn! opini& 
uniwersyteckiej Komisji Rektorskiej ds. Etyki Bada% Naukowych z Udzia#em 
Cz#owieka.

Zapraszamy Pa%stwa do lektury. By' mo"e nie b&dzie ona zbyt przyjemna, 
 ale z ca#! pewno$ci! ciekawa i sk#aniaj!ca do pog#&bionej autorefleksji.



4

Zapraszamy te" do kontaktu (fomo.wdib@uw.edu.pl). Udzielimy 
odpowiedzi wszystkie na Pa%stwa pytania.

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW* 
dr hab. Ma#gorzata Kisilowska, prof. UW* 
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dr Tomasz Baran**

mgr Aleksander Wysocki***
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FOMO W LITERATURZE PRZED PANDEMI" I W TRAKCIE 
PANDEMII #LATA 2020$2021%

Literatura o FOMO przed pandemi!

Pocz!tkowo Fear of Missing Out badano w kontek$cie relacji spo#ecznych 
i ryzyka utraty spodziewanej przyjemno$ci z nimi zwi!zanymi. Takie analizy 
przeprowadzi# m.in. Dan Herman w latach 90. XX w. Jednak du"o wi&ksz! 
popularno$' zyska#o odniesienie zjawiska do internetu (zw#aszcza mediów 
spo#eczno$ciowych) i poczucia bycia w grupie, bycia na bie"!co oraz 
uczestniczenia w wa"nych wydarzeniach (lub przynajmniej posiadania o nich 
wiedzy). Do dzisiaj za jedne z najwa"niejszych bada% dotycz!cych FOMO 
uwa"a si& analizy przeprowadzone przez zespó# Andrew K. Przybylskiego 
(Przybylski et al., 2013). Autorzy jako pierwsi zaproponowali w nich 
narz&dzie badawcze do pomiaru zjawiska (tj. skal& FOMO, zawieraj!c! zestaw 
10 stwierdze% rozpi&tych na skali Likerta, z których cz&$' wprost odnosi#a 
si& do sfery wirtualnej, a pozosta#e odnosi#y si& do relacji spo#ecznych). 
Badacze opracowali tak"e najcz&$ciej przytaczan! definicj&, opisuj!c FOMO 
jako „wszechogarniaj!cy l&k, "e inne osoby w danym momencie prze"ywaj! 
bardzo satysfakcjonuj!ce do$wiadczenia, w których ja nie uczestnicz&” (por. 
Dossey, 2014; Beyens, Frison & Eggermont, 2016; Buglass et al., 2017; 
Wolniewicz et al., 2018). 

Od czasu publikacji Przybylskiego et al. (2013) zainteresowanie 
badaczy FOMO ro$nie. Wyszukiwanie w Web of Science Core Collection  
z zastosowaniem instrukcji wyszukiwawczej „FOMO” OR „Fear of Missing 
Out” OR („FOMO” AND „Fear of Missing Out”) wykaza#o, "e w 2013 roku 
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opublikowano dwa artyku#y na jego temat, w 2014 – jeden, w 2015 ju"  
sze$', w 2016 – 10, w 2017 – 17, w 2018 – 27, a w 2019 – 55 (lata 2020-2021 
to czas pandemii, zatem publikacje za ten okres omówimy odr&bnie).

Obecnie FOMO bada si& w $cis#ym powi!zaniu z technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi i aktywno$ci! w sieci, np. jako ryzyko lub negatywny  
skutek korzystania z mediów spo#eczno$ciowych, problematyczne  
u"ytkowanie z internetu (PIU) albo rodzaj uzale"nienia od mediów 
spo#eczno$ciowych (SNS – social networking service), smartfonów oraz 
komunikatorów online (np. James et al., 2017; Reinecke et al., 2017; Alt, 
2017; Sanalan et al., 2017; Tomczyk & Selmanagic-Lizde, 2018; Yin, Liu  
& Lin, 2015; Bankoglu & Cerkez, 2019; Pivetta et al., 2019). Szczególnym 
zainteresowaniem badaczy ciesz! si& wspomniane negatywne skutki 
u"ytkowania mediów spo#eczno$ciowych, g#ównie: stres, obni"ona 
samoocena (Beyens, Frison & Eggermont, 2016; Fox & Moreland, 2015; 
Reinecke et al., 2017), nieustanna potrzeba poszukiwania nowych wpisów 
czy nieumiej&tno$' rezygnacji z posiadania profilu, ci!g#ego jego sprawdzania 
i od$wie"ania informacji (np. James et al., 2017; Auverset, Billings & Conlin, 
2016; Elhai et al., 2016), phubbing, czyli zwyczaj lekcewa"enia rozmówcy 
na rzecz po$wi&cenia uwagi swojemu smartfonowi (Chotpitayasunondh 
& Douglas, 2016; Davey et al., 2018; Franchina et al., 2018; Gil et al., 
2015) i zaburzenia komunikacji interpersonalnej (Barber & Santuzzi, 
2017). Zachowania te, jak twierdz! badacze, cz&sto wynikaj! z „l&ku przed 
wypadni&ciem z obiegu” towarzyskiego oraz obawy przed utrat! mo"liwo$ci 
udzia#u w satysfakcjonuj!cym, przyjemnym do$wiadczeniu (np. Alt, 2017 
i 2018; Barry et al., 2017). 

Cz&$' autorów w kontek$cie FOMO analizuje równie" zdrowotne  
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konsekwencje nadmiernego korzystania z sieci, takie jak: syndrom 
odstawienia, brak snu, nadu"ywanie alkoholu, sk#onno$' do zaburze% 
l&kowych czy depresyjnych (Aarestad & Eide, 2017; Adams et al., 2017; Scalzo 
& Martinez, 2017; Hunt et al., 2018; Oberst et al., 2017; Scott & Woods, 2018). 
W ostatnich latach coraz cz&$ciej pojawia si& w!tek dobrostanu cyfrowego 
i psychicznego (np. Horwood & Anglim, 2019; Roberts & David, 2019). Inne 
badania wi!"! jeszcze FOMO z: psychologiczn! potrzeb! przynale"no$ci (Gil 
et al., 2015; Lai et al., 2016; Salim et al., 2017; Scalzo & Martinez, 2017; Xie et 
al., 2018, Franchina et al., 2018), medioznawstwem i komunikacj! spo#eczn! 
(Salim et al., 2017; Wang et al., 2018; Auverset, Billings and Conlin, 2016; 
Ivasovi' & Buri', 2019), e-sportem (Larkin & Fink, 2016), marketingiem 
(Bailey, Bonifield & Arias, 2018; John et al., 2018; Kang, Son & Koo, 2019), 
a nawet naukami technicznymi (Alutaybi, 2019).

Warto doda', "e badania FOMO rzadko s! reprezentatywne. Do wyj!tków 
nale"! projekty: A.K. Przybylskiego et al. z 2013 (jedn! z jego cz&$ci 
zrealizowano na próbie 1013 respondentów w wieku 18-63); Hampton, 
Lu & Shin z 2016 (badanie CATI na 1801 osobach w wieku 18+ 
w Stanach Zjednoczonych); Reinecke et al. z 2017 (sonda" obejmuj!cy 1557 
internautów niemieckich w wieku 14-85, uwzgl&dniaj!cy FOMO w trzech 
pytaniach ankietowych) czy Bright & Logan, 2018 (sonda" online na grupie 
518 u"ytkowników mediów spo#eczno$ciowych w Stanach Zjednoczonych).  
Do grupy bada% reprezentatywnych nale"y zaliczy' tak"e dwie edycje  
naszego projektu (2018; 2019), które koncentrowa#y si& na skali wyst&powania 
FOMO w kraju, ale w powi!zaniu z wieloma innymi zmiennymi dotycz!cymi 
korzystania z mediów cyfrowych. Nale"y przy tym doda', "e jak do tej pory 
– w skali globalnej – jest to jedyny projekt cyklicznie i reprezentatywnie 
analizuj!cy FOMO. 
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Literatura o FOMO w pandemii

FOMO w czasie pandemii jest badane przede wszystkim w kontek$cie 
korzystania z mediów spo#eczno$ciowych i ryzyka, które niesie ze sob! 
cz&stsze przebywanie online w okresach przymusowej izolacji. 

Poni"szy przegl!d oparto na literaturze indeksowanej w Web of Science Core 
Collection (czerwiec 2021). Grup& wyselekcjonowanych tekstów cechuje 
zró"nicowanie pod wzgl&dem przynale"no$ci do dyscypliny naukowej – 
wed#ug klasyfikacji obszarów badawczych, stosowanej przez Web of Science 
– uwzgl&dniaj!ce artyku#y przypisane do: ekonomii i biznesu, psychologii, 
psychiatrii, informacji naukowej, nauk o zdrowiu, administracji publicznej, 
neurologii, informatyki i nauk o $rodowisku. Nie ma tu bada% na próbie 
reprezentatywnej i, podobnie jak wcze$niej, dominuje metoda ilo$ciowa 
z zastosowaniem kwestionariusza. 

Nadal podstawowym punktem wyj$cia dla bada% nad fenomenem jest 
definicja sformu#owana w artykule Przybylskiego et al. (Laato, Islam & Laine, 
2020; Prentice, Quach & Thaichon, 2020; Yu et al., 2020; Liu et al., 2021; 
Gioia et al., 2021; Song et al., 2021; Fumagali, Dolmatzian & Shrum, 2021). 

Yu et al. (2020) zaproponowali w&"sz! definicj& FOMO pan/infodemicznego. 
Wed#ug nich zjawisko "Fear of Missing Out" jest obaw! odczuwan!  
w odniesieniu do kontrolowania informacji o rozprzestrzenianiu si&  
COVID-19 (obejmuj!c! informacje o chorobie i mo"liwo$ciach jej 
zapobiegania), wszechogarniaj!cym l&kiem pojawiaj!cym si& w stosunku 
do jakiejkolwiek informacji dotycz!cej choroby, zwi!zanym z nieustaj!c! 
potrzeb! utrzymania kontroli nad informacjami dotycz!cymi pandemii. 
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Z kolei Zhang, Jiménez & Cicala (2020) zaproponowali now! konceptualizacj& 
FOMO. Zwrócili uwag& na to, "e zjawisko jest aktywowane przez zagro"enia 
psychologiczne, pojawiaj!ce si& wzgl&dem koncepcji siebie (ang. self-
concept, obraz siebie, wszystkie my$li i uczucia, które dana osoba ma o sobie). 
Postrzeganie siebie jest tu wspó#zale"ne od kontekstu i relacji z innymi. 
Niespójno$ci mi&dzy koncepcj! siebie a zachowaniami mog! – jak pisz! 
autorzy – prowadzi' do dyskomfortu psychicznego i stanowi' zagro"enie 
dla pozytywnego obrazu siebie. W konsekwencji badacze definiuj! FOMO 
jako odpowied( emocjonaln! na utrat& do$wiadczenia wi!"!cego si& 
z prywatnym lub publicznym „ja”. Owa obawa o utrat& tego do$wiadczenia 
(warunkuj!cego ochron& zarówno „ja” prywatnego, jak i publicznego), 
uwzgl&dnia tak"e uczucie, "e utrata czego$ spowoduje pewnego rodzaju 
indywidualn! i/lub spo#eczn! izolacj&.

Id!c dalej, Yu et al. (2020) opracowali specjaln! odmian& skali do pomiaru 
pandemicznej (infodemicznej) odmiany FOMO: CIFS (COVID-19 Information 
FOMO). Uznali w niej potrzeb& poszerzenia dotychczasowego pomiaru. 
Nowa skala obejmuje dziewi&' elementów w dwóch wymiarach: osobistym 
(pi&' elementów) i spo#ecznym (cztery elementy). W oparciu o ni!, autorzy 
wykazali, "e w okresie pandemicznej izolacji najbardziej zagro"eni FOMO byli 
"onaci m&"czy(ni o wy"szym poziomie wykszta#cenia. Zjawisko wi!za#o si& 
 z intensywnym udost&pnianiem informacji na temat choroby. 

Liu et al. (2021) wykazali natomiast, "e FOMO os#abia zwi!zek mi&dzy 
stanem psychicznym u"ytkowników mediów spo#eczno$ciowych z pokolenia 
Z (silne zm&czenie mediami, strach przed chorob!) a ich ch&ci! rezygnacji 
z korzystania z tych mediów. 
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Gioia et al. (2021) uznali, "e podczas lockdownu FOMO mo"e wzmacnia' 
ch&' udzia#u w komunikacji online, a w konsekwencji zwi&kszy' ryzyko 
nadmiernego korzystania z mediów spo#eczno$ciowych. Wegmann, 
Brandtner & Brand (2021) stwierdzili, "e podczas pandemii spot&gowana 
potrzeba przynale"no$ci i FOMO powoduj! silniejsze odczuwane zm&czenia 
COVID-19, co jest powi!zane z objawami problematycznego korzystania 
z mediów spo#eczno$ciowych. Song et al. (2021) dowiedli, "e obawy 
i znudzenie spowodowane pandemi! koreluj! pozytywnie z FOMO . Osoby 
o wy"szym FOMO cz&$ciej korzysta#y z urz!dze% ICT i sieci, przy czym 
u"ywanie ich dla celów spo#ecznych dawa#o im wi&ksz! satysfakcj& z "ycia). 
Fumagalli, Dolmatzian & Shrum (2021) wykazali m.in., "e si&ganie po 
aplikacje spo#eczno$ciowe #!czy si& z wi&kszym poczuciem osamotnienia, na 
co wp#yw ma FOMO. Oznacza to, "e mo"na korzysta' z technologii w celu 
os#abienia poczucia osamotnienia podczas izolacji spo#ecznej, ale w tym celu 
lepiej si&ga' po komunikatory ni" po aplikacje spo#eczno$ciowe, poniewa" 
nie powoduj! one wzrostu FOMO jako efektu ubocznego. Wreszcie Hayran 
& Anik (2021) potwierdzili, "e w czasie pandemii FOMO odnosi#o si& do 
aktywno$ci wykonywanych online, nadal zagra"aj!c dobremu samopoczuciu, 
wywo#uj!c powa"ne problemy psychiczne i zdrowotne, takie jak brak snu, 
utrata koncentracji, os#abienie produktywno$ci. 

W naszym opracowaniu postaramy si& dowie$', "e wnioski z wi&kszo$ci 
przytoczonych bada% mo"na odnie$' tak"e do polskiej rzeczywisto$ci.
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FOMO A PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE 

Tegoroczne badania wykaza#y, "e do grupy wysoko sfomowanej nale"y 
16% ankietowanych, kolejne 67% jest $rednio sfomowanych, za$ 17% 
nisko sfomowanych. W porównaniu z danymi z 2019 roku mo"na mówi' 
o niewielkim wzro$cie liczby osób najsilniej odczuwaj!cych FOMO (o 2%). 
Nale"y doda', "e $rednie sfomowanie w 2019 i 2021 utrzyma#o si& na 
poziomie 67%, natomiast niskie – spad#o odpowiednio o 2%. 

Bior!c pod uwag& zmienn! demograficzn!, tak! jak p#e', mo"na zauwa"y',  
"e wysokie FOMO cz&$ciej odczuwaj! m&"czy(ni (19% – wzrost o 2%) 
W$ród kobiet by#o to 12% (wzrost o 1%). Z kolei, w$ród nisko sfomowanych 
cz&$ciej pojawiaj! si& kobiety (20%) ni" m&"czy(ni (15%). Zatem trend,  
który zaobserwowano w 2019 roku (m&"czy(ni s! bardziej sfomowani od 
kobiet), nadal si& utrzymuje. 

Je$li chodzi o miejsce zamieszkania, to najmocniej FOMO odczuwaj! rezydenci 
ma#ych i $rednich miast (22% wobec 12% w 2019 roku). W$ród mieszka%ców 
wsi odsetek najsilniej sformowanych zmala# (11% wobec 13%), podobnie jak 
w$ród respondentów z du"ych i wielkich miejscowo$ci (12% wobec 19%). 
O ile jednak owa „fomoodporno$'” mieszka%ców wsi si& utrzymuje (poziom 
$rednio sfomowanych si& nie zmieni#, a najni"ej sfomowanych wzrós# o 1%), 
o tyle w pozosta#ych podgrupach wida' pewne przesuni&cia. Na przyk#ad 
w$ród mieszka%ców ma#ych i $rednich miejscowo$ci zmniejszy#a si& liczba 
osób nisko (o 2%) i $rednio sfomowanych (o 10%), za$ w$ród mieszka%ców 
du"ych i wielkich miast spad# odsetek nisko sformowanych (o 4%), a wzrós# 
$rednio sformowanych (o 10%). Mo"na za#o"y', "e w kategorii ma#ych 
i $rednich miast grupa $rednio sformowanych zasili#a szeregi wysoko 
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sfomowanych, a w przypadku du"ych i wielkich miejscowo$ci wysoko i nisko 
sfomowani prawdopodobnie przyczynili si& do wzmocnienia grupy $rednio 
sfomowanych. 

W kwestii wykszta#cenia najsilniej odczuwane FOMO wzros#o w$ród  
badanych o poziomie edukacji: wy"szym (o 3%) oraz podstawowym, 
gimnazjalnym i zawodowym (o 5%). Warto zaznaczy', "e w obu sytuacjach 
stopie% niskiego sfomowania w#a$ciwie si& nie zmieni#. W przypadku 
internautów o $rednim wykszta#ceniu dosz#o do niewielkich przesuni&' 
– o 2% spad#a odczuwalno$' niskiego FOMO, za$ $redniego wzros#a o 3%. 
Mo"na dza#o"y', "e podgrupa, w której zauwa"ono najwi&ksze wahania, 
wi!"e si& z wiekiem respondentów, dlatego nale"a#oby bli"ej przyjrze' si& 
w#a$nie tej zmiennej. 

Wykres 1 przedstawia odczuwanie Fear of Missing Out w poszczególnych 
kategoriach wiekowych Podobnie jak w 2019 roku wida', "e osoby mi&dzy 
15 a 44 rokiem "ycia cz&$ciej deklarowa#y wysoki l&k przed od#!czeniem 
(jego poziom spada# w grupach powy"ej 45 lat). Warto jednak dok#adniej 
przeanalizowa' te dane:

• w 2019 roku wysoko sfomowanych by#o 23% najm#odszych badanych 
(w wieku 15-19), a w 2021 – ju" 30%. Zwi&kszy#a si& tak"e podgrupa 
osób nisko sfomowanych (o 5%), a spad#a podgrupa osób $rednio 
sfomowanych (o 12%);

• niepokoi' mog! wyniki dla osób w wieku 20-24. Tutaj odsetek osób 
wysoko sformowanych wynosi 32% (w 2019 roku – 21%), $rednio 
sformowanych – 64% (dwa lata temu – 64%), za$ nisko sformowanych 
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– zaledwie 5% (14% przed pandemi!);

• przetasowaniu uleg#y dane dla kategorii wiekowej 25-34. Poziom 
wysokiego FOMO znacz!co spad# (z 26% w 2019 roku do 17% w 2021), 
za$ wzrós# $redniego (o 6%) oraz niskiego (2%);

• w$ród respondentów w wieku 35-44 zmala# niski (o 2%) i $redni (o 8%) 
poziom odczuwania FOMO, a wzrós# wysoki (o 10%);

• wyniki dla respondentów mi&dzy 45 a 54 rokiem "ycia zmieni#y si& 
nieznacznie: wysokie FOMO spad#o o 2% (do 5%), a wzros#o niskie 
(z 26% do 28%). Poziom $redniego FOMO pozosta# ten sam;

• ciekawie przedstawiaj! si& dane dla dwóch najstarszych kategorii 
wiekowych. W$ród osób w wieku 55-64 oraz 65+ poziom wysokiego 
FOMO nie zmieni# si& znacz!co. Podczas pandemii zwi&kszy#o si& 
za to odczuwanie $redniego FOMO przez najstarsze osoby: tj. 78% 
respondentów w grupie wiekowej 55-64 (w 2019 roku – 68%) oraz 71% 
osób w wieku 65+. Spad# za to poziom niskiego l&ku przed od#!czeniem: 
w$ród osób w wieku 55-64 z 27% do 17%, a w$ród osób 65+ z 32% do 
26%). 
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Powy"sze wyniki mo"na uzna' za alarmuj!ce. Wskazuj! one wyra(nie, 
"e zaobserwowana wcze$niej tendencja (najm#odsi s! najcz&$ciej wysoko 
sfomowani) przybra#a na sile. Ten fakt mo"e si& wi!za' przyk#adowo 
z przeniesieniem wi&kszo$ci kontaktów rówie$niczych do sieci czy  
wprowadzeniem edukacji zdalnej, która wyd#u"y#a czas u"ytkowania 
cyfrowych narz&dzi ekranowych, zderegulowa#a rytm dobowy uczniów 
i studentów, przeszkodzi#a w utrzymywaniu higieny cyfrowej i upowszechni#a 
zachowania polegaj!ce na jednoczesnym uczestnictwie w lekcji oraz np. 
graniu, ogl!daniu filmów lub czatowaniu (Ptaszek et al., 2020). 

Wykres 1. FOMO a wiek polskich u!ytkowników Internetu (n = 1067)  

)ród#o: opracowanie w#asne
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Warto tak"e zwróci' uwag& na seniorów, w$ród których zauwa"ono rosn!cy 
l&k przed od#!czeniem. Fakt ten mo"e wynika' z kilku czynników. Najstarsi – 
jako osoby najrzadziej korzystaj!ce z internetu i mniej obeznane w obs#udze 
urz!dze% ICT – mogli obawia' si& ograniczenia bezpo$rednich kontaktów 
mi&dzyludzkich, a tym samym zmniejszenia dost&pu do pozacyfrowych 
(róde# informacji. Z drugiej strony, seniorzy sprawnie poruszaj!cy si& 
w zdigitalizowanym $wiecie zauwa"ali, "e korzystanie z internetu ogranicza#o 
poczucie izolacji spo#ecznej (Wi$niewski et al., 2021).

Pozostaje otwartym pytanie, czy zmiany w poziomach odczuwania FOMO 
przez zró"nicowane wiekowo grupy odbiorców utrzymaj! si&, czy te" oka"! 
si& krótkotrwa#ym efektem pandemii. Z ca#! pewno$ci! nale"y je obserwowa' 
w toku kolejnych edycji naszych bada%.
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SKALA FOMO W POLSCE #A.K. PRZYBYLSKI ET AL., 2013%

W poprzednich raportach przedstawiali$my dok#adne dane dla skali FOMO. 
Podtrzymujemy t& tradycj&, prezentuj!c wykres 2 ze zbiorczymi wynikami 
dla dziesi&ciu twierdze% skali (dla przejrzysto$ci skumulowali$my odpowiedzi 
z zakresu „troch& prawdziwe” i „umiarkowanie prawdziwe” oraz „prawdziwe” 
i „ca#kowicie prawdziwe”).

Jak wida', osoby wysoko sfomowane cz&$ciej po$wiadczaj! zgodno$' mi&dzy 
swoim zachowaniem a stwierdzeniami zawartymi w skali, bardzo cz&sto 
udzielaj!c odpowiedzi „bardzo prawdziwe/ca#kowicie prawdziwe”, a niemal 
w ogólne nie wskazuj!c na odpowiedzi „w ogóle nieprawdziwie”. Niektórym 
danym warto przyjrze' si& dok#adniej, na przyk#ad poprzez pryzmat ró"nic 
mi&dzy fomersami1 a badanymi grupy ogólnej. Za najwi&ksz! z nich mo"na 
uzna' t& odnosz!c! si& do zdania „Martwi& si&, gdy si& dowiaduj&, 
 "e moi znajomi bawi! si& beze mnie” – wynosi ona a" 60% (75% wysoko 
sfomowanych wobec 15% z grupy ogólnej). Takiego wyniku nie uzyskuje 
"adne inne porównanie; niemniej trzeba zauwa"y', "e inne, znacz!ce 
(powy"ej 50%), ró"nice równie" $ci$le wi!"! si& z bezpo$rednim kontaktem 
z grupami odniesienia. Dotyczy to m.in. odpowiedzi na twierdzenia, takie 
jak „Niepokoj& si&, gdy przeocz& udzia# w zaplanowanym spotkaniu ze 
znajomymi” (71% wobec 19%) albo „Niepokoj& si&, gdy trac& okazj& do 
spotkania ze znajomymi” (69% do 17%). 

Nieco mniejsze ró"nice (od 38% do 46%) agreguj! kwestie inne ni" wspólne 

1. Za fomersów uznajemy osoby do$wiadczaj!ce l&ku przed wy#!czeniem z obiegu, z "ycia towarzyskiego, 
w tym w du"ym stopniu przed od#!czeniem od mo"liwo$ci kontaktu z innymi za po$rednictwem 
internetu (szczególnie mediów spo#eczno$ciowych).
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Wykres 2. Skala FOMO w Polsce (Fear of Missing Out Scale; A.K. Przybylski et al., 2013; n 

= 1067)
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sp&dzanie czasu, w$ród nich niewiedza o planach znajomych (49% wobec 
11%), znaczenie wspólnego poczucia humoru (70% wobec 24%) i potrzeba 
sprawdzania aktywno$ci znajomych nawet podczas urlopu (61% do 14%). 
Ciekawie przedstawia si& te" w!tek mediów spo#eczno$ciowych – 60% 
fomersów opisuje w nich dobrze sp&dzany czas (potwierdza to 15% grupy 
ogólnej). Respondenci z wysokim FOMO s! tak"e bardziej refleksyjni i zdaj! 
si& cz&$ciej dostrzega', i" nieustanna pogo% za tym, by by' na bie"!co, jest 
problematyczna. Tu ró"nica mi&dzy grupami wynosi 55% (74% wobec 18%).

Interesuj!ce, "e mi&dzy danymi z lat 2019 i 2021 zasz#y pewne zmiany 
zarówno w$ród osób wysoko sfomowanych, jak i cz#onków grupy ogólnej. 
Oto najbardziej frapuj!ce z nich:

• obaw& przed tym, "e „inni ludzie maj! wi&cej satysfakcjonuj!cych 
do$wiadcze%” potwierdzi#o obecnie 21% internautów z grupy ogólnej 
(w 2019 by#o ich 16%); w$ród fomersów odczucie to wzros#o o 2%;

• s#uszno$' twierdzenia „niepokoi mnie, gdy nie wiem, jakie plany maj! 
moi znajomi” uzna#o dzisiaj 75% fomersów, a w 2019 – 67% (w grupie 
ogólnej zmieni# si& on nieznacznie). Podobnie problematyczne dla osób 
wysoko sfomowanych sta#o si& przeoczenie udzia#u w zaplanowanym 
spotkaniu ze znajomymi – l&k przed takim zdarzeniem wzrós# z 62% do 
71% (w grupie ogólnej pozosta# bez zmian);

• zauwa"alnie spad# poziom niepokoju wynikaj!cy z niewiedzy o planach 
znajomych (w$ród fomersów z 58% w 2019 do 49% w 2021 roku);

• mniejsze znaczenie ma dzisiaj wspólne poczucie humoru: w 2019 roku 
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jego rol& podkre$la#o 30% respondentów z grupy ogólnej i a" 85% 
z wysoko sfomowanej (obecnie, adekwatnie, czyni to 24% i 70% 
badanych);

• znaczny wzrost zanotowa# poziom odpowiedzi odnosz!cych si& do tego, 
czy badani nie po$wi&caj! zbyt du"o czasu na „bycie na bie"!co”: wida' to 
zarówno w grupie ogólnej (z 19% do 24%), jak te" sfomowanej (z 61% 
do 70%);

• przedstawiciele grupy ogólnej oraz fomersi odczuli w tym roku nieco 
silniejsz! potrzeb& relacjonowania dobrze sp&dzanego czasu w sieci  
(ci pierwsi z 10% do 15%, a ci drudzy – z 57% do 60%). Co ciekawe, 
obie grupy podczas swoich wakacji mniej ch&tnie podgl!da#y znajomych 
(spadek z 16% do 14% w grupie ogólnej oraz z 71% do 61% w$ród 
wysoko sfomowanych).

Nale"y z du"ym prawdopodobie%stwem uzna', "e za zmianami, które zasz#y 
mi&dzy 2019 a 2021 rokiem, stoi pandemia. Jak pami&tamy, w jej trakcie 
dwukrotnie wprowadzono lockdown, który uniemo"liwia# spotkania 
w szerszym gronie. By' mo"e w nim nale"y upatrywa' wzrostu znaczenia 
spotka% z najbli"szymi i jednocze$nie obawy przed tym, "e zostaniemy z nich 
wykluczeni albo o nich zapomnimy. 

Okres pandemii zapewne nie wp#ywa# pozytywnie na znaczenie poczucia 
humoru w relacjach mi&dzyludzkich, tak wi&c w 2021 roku straci#o ono 
na znaczeniu. Osoby wysoko sfomowane, w porównaniu z poprzednimi 
badaniami, uaktywni#y si&, ch&tniej wykorzystuj!c internet do opowiadania 
o w#asnych prze"yciach ni" pasywnego podgl!dania innych. 
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Fomersi stali si& jeszcze bardziej $wiadomi tego, "e ulegaj! pogoni za bie"!cymi 
wydarzeniami. Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie, czy spostrze"enie 
to faktycznie prze#o"y si& na zmian& nawyków i zachowa%, czy te" pos#u"y 
jedynie do niezobowi!zuj!cej autorefleksji. 

Przygl!daj!c si& wynikom bada%, nale"y chyba – niestety! – przychyli' si& ku 
tej drugiej odpowiedzi. 
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FOMO A PRZECI"&ENIE INFORMACJ"

Okres pandemii to czas g#&bszego zanurzenia w $wiat wirtualny, poszukiwania 
informacji (w tym równie" dotycz!cych ryzyka zara"enia albo wska(ników 
rozprzestrzeniania si& koronawirusa w poszczególnych krajach i regionach). 
W konsekwencji wiele osób do$wiadcza#o stale przeci!"enia informacyjnego 
(ang. information overload – IO) powi!zanego z nadmiarem tre$ci, z którymi 
trzeba sobie poradzi', tak"e w kontek$cie zdalnej pracy i nauki. 

Do ankiety w#!czyli$my zatem zestaw pyta% z tym w!tkiem. Przeci!"enie 
informacyjne jest definiowane jako „stres towarzysz!cy spostrze"eniu, "e 
informacji jest zbyt du"o” (Williamson, Eaker, & Lounsbury, 2012), co wi!"e 
si& bezpo$rednio z samoocen! dotycz!c! kompetencji i/lub mo"liwo$ci 
przetworzenia takich ilo$ci informacji. Na tej koncepcji zbudowano 
skal& Information Overload Scale, pozwalaj!c! mierzy' intensywno$' 
poczucia bycia przeci!"onym. Sk#ada si& ona z 15 pyta%, maj!cych zwi!zek 
z indywidualn! ocen! i emocjami #!cz!cymi si& z sytuacj! nadmiarowo$ci 
informacji w codziennym "yciu. 

Zdecydowana wi&kszo$' wszystkich badanych czuje si& „$rednio” przeci!"ona 
informacj! – 71% znalaz#o si& w grupie $rodkowej, niskie warto$ci w tej 
cz&$ci badania uzyska#o 9% respondentów, a wysokie – 20%. To przeci!"enie 
cz&$ciej do$wiadczane jest przez m&"czyzn (24% w grupie wysokiego IO) ni" 
kobiety (16% w tej samej grupie) i raczej przez m#odszych respondentów, 
np. w grupach wiekowych 15-19, 20-24, 25-34 i 35-44 wska(nik wysokiego 
IO waha si& mi&dzy 23% a 40%, podczas gdy w starszych grupach (w wieku 
45-54 i 55+) wynosi odpowiednio 8% i 6%. 
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Odczuwanie przeci!"enia informacyjnego jest silnie do$wiadczane przez 
osoby wysoko sfomowane: tylko 3% z nich znalaz#o si& w zbiorze niskiego 
IO, 35% – $redniego, natomiast a" 62% – wysokiego. Warto oczywi$cie 
podkre$li', "e jest to problem, z którym mierz! si& wszyscy: a" 80% osób 
z niskim FOMO dostrzega u siebie przeci!"enie informacyjne na poziomie 
$rednim, podobnie 77% z grupy $redniego FOMO. 

Jak pokaza#y wyniki badania (wykres 3), przewa"aj!ca cz&$' respondentów  
zdecydowanie odczuwa ten problem. 
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Wykres 3. Skala przeci"!enia informacyjnego (The Information Overload Scale - IOS; 
Williamson, Eaker & Lounsbury, 2012; n = 1067). Suma odpowiedzi dla „w pewnym 

stopniu si& zgadzam” i „zgadzam si& w zupe#no$ci”

)ród#o: opracowanie w#asne

0 10 20 30 40 50 60 70

29%
54%

40%
57%

41%
62%

42%
66%

34%
54%

35%
55%

34%
54%

41%
60%

29%
54%

30%
53%

46%
60%

39%
65%

31%
59%

62%
34%

56%
32%

wysokie FOMOgrupa ogólna



24

W grupie ogólnej co najmniej 1/3 badanych odpowiada#a, "e zgadza 
si& z przedstawionymi im stwierdzeniami. Najsilniejsze jest w$ród nich 
prze$wiadczenie, "e „ilo$' dost&pnych informacji ro$nie wyk#adniczo w do$' 
krótkim czasie” (z tym stwierdzeniem zgodzi#o si& 46% ankietowanych 
z grupy ogólnej). Drugim w kolejno$ci wyzwaniem jest problem „z wyborem 
tego, co jest istotne, a co nieistotne” (42%). Na dalszych pozycjach plasuj! 
si& k#opoty z koncentracj! (41%), nadmiarowo$ci! informacji (41%) oraz 
z ogólnym, nieustannym poczuciem prze#adowania ni! (40%). 

Ni"sze wyniki towarzysz! odpowiedziom na pytania o wp#yw nadmiaru 
informacji na organizacj& zada% (39%) oraz ich realizacj& (38%), poczucie 
stresu informacyjnego (38%) oraz poczucie bezsilno$ci wobec ilo$ci 
informacji wymagaj!cych przetworzenia (37%). Innymi s#owy – przeci!"enie 
informacyjne nie zdo#a#o (jeszcze) sparali"owa' codziennego funkcjonowania 
badanych, ale za to silnie odczuwaj! oni jego wp#yw. 

W jaki sposób mo"na opisa' zale"no$' mi&dzy odczuwanym IO a poziomami 
FOMO? Badani z wysokim FOMO zdecydowanie silniej ni" pozostali 
respondenci do$wiadczaj! przeci!"enia informacyjnego – i s! tego $wiadomi 
(jak mo"na wnioskowa' z ich pozytywnych odpowiedzi na pytania). 
Wska(nik pozytywnych odpowiedzi nie spada tutaj poni"ej 52% (podan! 
warto$' uzyskano dla pytania: „Jestem zestresowany z powodu samej ilo$ci 
informacji, którymi musz& zajmowa' si& na co dzie%”). Fomersi najcz&$ciej 
dostrzegaj! w swoim "yciu trudno$ci w selekcji informacji: 66% z nich 
zgodzi#o si& ze stwierdzeniem, "e „Jest tak wiele dost&pnych informacji na 
tematy, które mnie interesuj!, "e mam problemy z wyborem tego, co jest 
istotne, a co nieistotne”. W dalszej kolejno$ci w$ród najbardziej dotkliwych 
k#opotów znalaz#y si&: bycie na czasie w swojej dziedzinie (65% fomersów), 
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problemy z koncentracj! (62%) i nadmiarowo$' informacji (60%). 

Problemy te s! zdecydowanie mniej dotkliwe dla osób o niskim poziomie 
FOMO. Wi&kszo$' z nich (54%) nie wskazuje na trudno$ci w nad!"aniu 
za informacjami na interesuj!ce ich tematy, nie odczuwa znacz!cych 
problemów ani z koncentracj! (55% respondentów), ani z nadmiarowo$ci! 
informacji (np. osoby nisko sfomowane udzieli#y odpowiednio 47% i 40% 
odpowiedzi wobec stwierdze%: „Kiedy poszukuj& informacji na temat, który 
mnie interesuje, przewa"nie znajduj& zbyt wiele ni" zbyt ma#o informacji” 
oraz „Zdaje mi si&, "e ilo$' dost&pnych informacji ro$nie wyk#adniczo 
w do$' krótkim czasie”). Podobnie wi&kszo$' respondentów o niskim 
sfomowaniu nie wskazuje na takie skutki przeci!"enia informacyjnego, jak 
np. problemy z organizacj! dzia#a% (72% nie zgadza si& ze stwierdzeniem 
„Mam tak wiele informacji do zarz!dzania ka"dego dnia, "e ci&"ko jest mi 
priorytetyzowa' zadania”), poczucie oszo#omienia i stresu (66% – „Czasami 
czuj& si& oszo#omiony/a i niezdolny/a do podj&cia jakichkolwiek czynno$ci 
z powodu tych wszystkich informacji, które musz& codziennie przetwarza'”) 
czy brak czasu spowodowany konieczno$ci! przetwarzania ogromnych 
ilo$ci informacji (68% – „Regularnie czuj&, "e $cigam si& z czasem z powodu 
wszystkich informacji, z którymi musz& sobie radzi'”). 

Jaki obraz daj! odpowiedzi na pytania o przeci!"enie informacyjne 
w perspektywie FOMO? Okaza#o si& ono do$wiadczeniem ogólnospo#ecznym, 
odczuwanym przez wi&kszo$' respondentów. Wyra(nie wida', "e fomersi 
cz&$ciej deklaruj! bolesne odczuwanie przeci!"enia informacyjnego. Warto 
zaznaczy', "e maj! oni $wiadomo$' borykania si& z nadmiarem informacji, 
ale - spytajmy - na ile, wobec intensywno$ci korzystania przez nich z sieci, 
sami zwi&kszaj! ilo$' tre$ci, z którymi maj! do czynienia. 
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FOMO A ZAANGA&OWANIE W MEDIA SPO'ECZNO!CIOWE 

Media spo#eczno$ciowe zapewniaj! #atwy i wci!" aktualizowany dost&p 
do informacji, kontaktów, rozmów, relacji, rozrywki itp. Mimo "e swoim 
u"ytkownikom oferuj! liczne korzy$ci, to warto spyta', czy jednocze$nie nie 
s! predykatorem (lub przynajmniej zmienn!) sprzyjaj!cym orientowaniu 
si& na ci!g#y kontakt ze smartfonem, a co za tym idzie – l&kowi przed 
„omini&ciem/od#!czeniem”. 

Zwi!zek pomi&dzy FOMO a platformami spo#eczno$ciowymi zaobserwowano 
wcze$niej (Classen 2020). Nale"y jednak wyja$ni', "e nasze badanie dowodzi 
jego istnienia w warunkach polskich (wykres 4). Aby go potwierdzi', 
wykorzystali$my – podobnie jak w 2019 roku – kwestionariusz Social Media 
Engagement Questionnaire (SMEQ) autorstwa A.K. Przybylskiego et al. 
(2013).

W porównaniu z rokiem 2019 w populacji badanej nie nast!pi#y  "adne  
znacz!ce zmiany w zaanga"owaniu si& w u"ytkowanie mediów 
spo#eczno$ciowych. Wysokie wska(niki SMEQ uzyska#o 16% badanych, 
$rednie – 62%, niskie – 22% (dla porównania: w 2019 roku wysokie SMEQ 
zaobserwowano u 17% badanych, $rednie – u 61%, a niskie – u 22%). Zgodnie 
z przewidywaniami, najwy"sze wska(niki zaanga"owania odnotowano u osób 
m#odych (w wieku 15-24). 

Ponadto wysokim wskazaniom w analizowanym zakresie najbardziej sprzyjaj! 
dwa czynniki: wykszta#cenie zawodowe (26%) respondentów jak równie"  
zamieszkiwanie w ma#ych (21%) i $rednich (24%) miejscowo$ciach. 
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wymiernie „karmi si&” mediami spo#eczno$ciowymi. I tak, wysokie SMEQ 
odczuwa 48% osób wysoko sfomowanych, a $rednie SMEQ – 47%. Z kolei, 
osoby $rednio i nisko sfomowane nie odczuwaj! silnie wysokiego SMEQ 
(odpowiednio 10% i 11%), ale za to jego $redni poziom – ju" tak (70% i 44%). 

Najmniej zaanga"owani w media spo#eczno$ciowe s! reprezentanci grupy 
najs#abiej sfomowanej (45%), $rednio sfomowanej ju" na poziomie 20%, 
a wysoko – tylko 5%. Zjawisko to nie jest zatem wahaniem sezonowym: ma 
si#&, która nie uleg#a degradacji podczas nasycenia bod(cami cyfrowymi w 
trakcie kolejnych okresów lockdownu (np. edukacj!/prac! zdaln!, zakupami 
online itd.).

Najwa"niejszym ustaleniem jest jednak odnotowanie pozytywnej korelacji 
zaanga"owania w media spo#eczno$ciowe i FOMO. Powy"sz! wspó#zale"no$' 
zauwa"yli$my w roku 2019, a tegoroczne badanie potwierdzi#o, "e FOMO 
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Wykres 4. Zaanga!owanie w media spo#eczno$ciowe 
(Social Media Engagement Questionnaire – SMEQ; A.K. Przybylski et al., 2013; n=1067). 

)ród#o: opracowanie w#asne
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FOMO A NOMOFOBIA

Skal& wyst&powania zjawiska nomofobii, definiowanej jako „fobia sytuacyjna, 
wywo#ana niedost&pno$ci! smartfona lub my$l!, "e si& go nie ma, nie mo"na 
go u"y' lub mo"na go utraci'” (Yildirim & Correia, 2015, p. 131), badali$my 
w 2019 roku. Uznali$my jednak za ciekawe powtórzenie badania ze wzgl&du 
na sprawdzenie trwa#o$ci pewnych trendów, ale tak"e wp#ywu pandemii na 
zachowania u"ytkowników smartfonów. Jak sugeruje definicja, nomofobia to 
przede wszystkim niepokój zwi!zany z brakiem telefonu czy niemo"no$ci! 
skorzystania z niego. Do zbadania tego zjawiska ponownie zastosowali$my 
20-elementowy Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) autorstwa C. Yildirim 
i A-P. Correi (2015).

W roku 2021 wysok! nomofobi& przejawia 13% wszystkich respondentów, 
$redni! – 67%, a nisk! – 20% (wykres 5). Mo"na wi&c powiedzie', "e nie 
zaobserwowano znacz!cych zmian w porównaniu z badaniem z roku 2019 
(dla porównania wska(niki wynosi#y wówczas odpowiednio: 15%, 65% 
i 20%). Nie zanotowali$my tak"e ró"nic ze wzgl&du na p#e', natomiast 
w$ród osób najbardziej obawiaj!cych si& utraty mo"liwo$ci korzystania 
z telefonu najmniejszy odsetek stanowi! osoby badane pomi&dzy 45 a 54 
rokiem "ycia (7%, w pozosta#ych grupach od 13% do 17%). Mo"e to wynika' 
z ich mniejszego przywi!zania do tego urz!dzenia oraz oferowanych przez 
niego funkcjonalno$ci (takich jak dost&p do mediów spo#eczno$ciowych, 
komunikatorów albo innych aplikacji), jak równie" – szczególnie w porównaniu 
z osobami powy"ej 55 lat – z wi&kszego panowania nad sytuacj!, je$li chodzi 
o sam dost&p do smartfona i poradzenie sobie bez niego. Osoby te pami&taj! 
przecie" okres w ich "yciu, gdy brak smartfonów nie uniemo"liwia# nikomu 
efektywnego komunikowania si& z innymi lud(mi. 
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Wed#ug kryterium wielko$ci miejsca zamieszkania, w gronie badanych 
z wysok! nomofobi!, dominuj! osoby ze $rednich miast – jest ich 20%, 
podczas gdy w pozosta#ych grupach warto$ci procentowe wahaj! si& mi&dzy 
10% a 14%. Nieco inne wyniki uzyskali$my w 2019 roku, wówczas najwi&cej 
osób z wysokim wska(nikiem nomofobii odnotowano w$ród mieszka%ców 
du"ych i wielkich miast (20%, w porównaniu z 13% i 14% odpowiednio 
w$ród mieszka%ców wsi oraz miast ma#ych i $rednich). 

Nomofobia sprzyja wyst&powaniu FOMO, co potwierdzaj! wyniki innych 
bada% (Hamutoglu et al., 2018). W$ród badanych o wysokiej nomofobii 
wska(niki dla FOMO rozk#ada#y si& nast&puj!co: 8% z nich prezentowa#o niski 
poziom FOMO, 9% – $redni, a 36% – wysoki. W pozosta#ych kategoriach 
rozk#ad by# podobny, tzn. wi&kszo$' respondentów z nisk! nomofobi! 
nale"a#a te" do grupy niskiego FOMO (44%), a ze $redni! – do $redniego 
(74%).

Je$li chodzi o najsilniej odczuwane efekty braku mo"liwo$ci korzystania 
z telefonu, to w grupie ogólnej znajduj! si& przede wszystkim niepokój 
spowodowany brakiem kontaktu: innych z badanym (54% respondentów) 
i badanego z innymi (50%) lub ogólnie brakiem mo"liwo$ci natychmiastowej 
komunikacji z rodzin! i/lub przyjació#mi (48%). Ten sam aspekt – tzn. 
niemo"no$ci skomunikowania si& – dominuje w$ród fomersów. Okazuje 
si&, "e 68% z nich odczuwa#oby niepokój w zwi!zku z niemo"no$ci! 
natychmiastowego skomunikowania si& z rodzin! i/lub przyjació#mi, 
a 66% z nich by#oby niespokojnych w sytuacji braku takiego kontaktu 
i zdenerwowana brakiem wiedzy co do tego, czy kto$ próbowa# si& z nimi 
skontaktowa' (65%). A" 63% wysoko sfomowanych martwi#oby si&, "e kto$ 
mo"e nie mie' z nimi kontaktu i zarazem czu#oby si& nieswojo bez sta#ego 
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dost&pu do informacji za po$rednictwem smartfona.

Najmniej emocji negatywnych pojawia si& w kontek$cie sprawdzania 
powiadomie% w mediach spo#eczno$ciowych czy pozostawania na bie"!co 
z aktualizacjami w tych"e mediach i internecie. Nie budzi to niepokoju 
u odpowiednio 62% i 60% ogó#u ankietowanych z grupy ogólnej. Równie" 
od#!czenie od wizerunku online nie jest powodem zdenerwowania dla 58% 
wszystkich respondentów, np. wi&kszo$' z nich (58%) nie czu#aby si& wtedy 
dziwnie.

Fomersi cz&$ciej w porównaniu z grup! ogóln! potwierdzaj! obawy 
i niepokoje w zwi!zku z brakiem smartfona. Najmniej emocji wyzwala 
sytuacja przekroczenia miesi&cznego limitu wykorzystania danych – tu 
30% z badanych nie uwa"a, "e wywo#a#oby to u nich panik&. Jeszcze mniej 
(28%) osób w sytuacji braku telefonu czu#oby si& niekomfortowo wobec 
niemo"no$ci bycia na bie"!co z aktualizacjami w mediach spo#eczno$ciowych 
i w internecie. Spor!, cho' ni"sz! ni" w roku 2019, irytacj& odczuwaliby 
natomiast, gdyby za po$rednictwem smartfona nie mogli informacji 
zdoby' (60% w porównaniu z 76% w edycji z roku 2019), wy$wietli' (61% 
w porównaniu z 74%), utraciliby do nich sta#y dost&p (63% w porównaniu 
z 68%). Mniejsze obawy wi!"! oni z wyczerpaniem baterii (potwierdza to 
51% fomersów w porównaniu z 71% w roku 2019), przekroczeniem limitu 
danych (47% vs 62%), trudno$ciami z po#!czeniem z wi-fi (52% vs. 64%). 

Zmiany wska(ników obserwujemy tak"e w grupie stwierdze% wywo#anych 
brakiem dost&pu do telefonu. Trudno$ci w kontakcie z bliskimi, inicjowanym 
przez badanych, spodziewa si& 68% fomersów i 48% respondentów z grupy 
ogólnej (w 2019 roku by#o to odpowiednio 73% i 48%), natomiast trudno$ci 
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w kontaktach inicjowanych przez innych – 63% osób z wysokim FOMO 
i 54% – w grupie ogólnej (w 2019 roku by#o to 73% i 45%). Zmniejszy#y si& 
te" obawy o mo"liwe zerwanie kontaktów z otoczeniem – dotycz! one 60% 
fomersów i 39% badanych z grupy ogólnej (w 2019 roku by#o to 62% i 35%). 

Od#!czenie od urz!dzenia rodzi#oby (cho' mniejszy ni" dwa lata wcze$niej) 
dyskomfort b!d( zdenerwowanie ze wzgl&du na niemo"no$' odbierania 
telefonów i SMS-ów, co zg#asza#o 60% fomersów i 43% badanych z grupy 
ogólnej (w 2019 roku 71% vs. 42%), sprawdzania e-maili (w 2021 roku 
odpowiednio 53% i 30%, natomiast w 2019 – 59% vs. 27%) i prowadzenia 
aktywno$ci w mediach spo#eczno$ciowych, np. odczytywania powiadomie% 
(w 2021 roku odpowiednio 48% i 21%, w 2019 – 59% vs. 22%) oraz 
nad!"ania za aktualizacjami (w 2021 roku odpowiednio 38% i 18%, w 2019 
– 58% vs. 21%).

Na tym tle ciekawie wygl!daj! odpowiedzi badanych z niskim wska(nikiem 
FOMO. Wi&kszo$' z nich nie zgadza si& ze stwierdzeniami zawartymi w skali, 
w tym z opini!, "e niebycie na bie"!co z powiadomieniami i aktualizacjami 
w mediach spo#eczno$ciowych (83%), a tak"e w internecie (82%) wywo#y- 
wa#oby u nich dyskomfort. A" 81% respondentów nie kojarzy braku 
telefonu z do$wiadczeniem sytuacji, w której nie wiadomo, co nale"y robi'. 
Równie" przekroczenie limitu wykorzystania danych nie wywo#uje u nich 
paniki (78%), nie boj! si& zagubienia w przestrzeni (78%) czy od#!czenia 
od wizerunku online (równie" 78%). Je$li respondenci z tej grupy wyra"aj! 
nieco silniej jakie$ obawy, to dotycz! one przede wszystkim braku dost&pu 
do informacji za po$rednictwem smartfona (49%), a w dalszej kolejno$ci 
mo"liwo$ci kontaktu z innymi (36%). 
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Mo"na wnioskowa', "e nomofobia jest zjawiskiem powi!zanym raczej 
z komunikacyjnym i promocyjnym aspektem korzystania z mediów 
spo#eczno$ciowych i internetu, ni" z jego wymiarem informacyjnym. Dotyka 
silniej osoby wysoko sfomowane, które korzystaj! ze smartfona w celu bycia 
na bie"!co, w procesie wymiany informacji z osobami bliskimi, nieustannego 
komunikowania si&. Dla nich smartfon jest wi&c „centrum zarz!dzania ich 
prywatnym wszech$wiatem”. 

Ostro"nie wi&c zak#adamy, "e im wi&kszy l&k przed od#!czeniem odczuwa 
dana osoba, tym cz&$ciej kompulsywnie si&ga po smartfona, aby obni"y' 
wewn&trzne napi&cie. W ten sposób mi&dzy badanym a jego smartfonem 
„kszta#tuje si&” przywi!zanie, które mo"na porówna' do relacji z realnymi, 
wa"nymi obiektami w jego $wiecie, jak cho'by cz#onkowie rodziny. Natomiast 
osoby z grupy niskiego FOMO postrzegaj! smartfon jako urz!dzenie pomo- 
cne, ale niedecyduj!ce o „by' albo nie by'”, wykorzystywane nie tylko do 
komunikowania si&, ale te" do pozyskiwania informacji. Respondenci z tej 
grupy potrafi! jednak "y' bez smartfona: znale(' drog&, skontaktowa' si& 
z innymi. Doniesienia te s! zgodne z wynikami bada% mówi!cymi, "e osoby 
prezentuj!ce ni"szy poziom FOMO ceni! raczej podstawowe funkcjonalno$ci 
smartfona, ani"eli mo"no$' wchodzenia w spo#eczne interakcje za jego 
po$rednictwem (Wolniewicz et al., 2018).
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FOMO A PANDEMIA

Badani udzielali tak"e odpowiedzi na pytania bezpo$rednio dotycz!ce 
pandemii2 . Co ciekawe, 25% osób wysoko sfomowanych nie wierzy 
w pandemi& (w porównaniu z 19% z grupy ogólnej). Jednocze$nie 
respondenci, którzy s! najsilniej sfomowani, uwa"aj!, "e szczepienia s! dobre 
dla nich (49%), ich rodzin (52%) oraz znajomych (56%). Badani z grupy 
ogólnej mniej entuzjastycznie podchodz! do kwestii szczepie% (tu wyniki 
wynosz! odpowiednio 44%, 44% oraz 45%). Warto natomiast podkre$li', "e 
obie grupy w identycznym zakresie stosuj! si& do re"imu sanitarnego (54%). 

Badani przyznaj!, "e s! zm&czeni pandemi! (65% fomersów wobec 54% 
badanych z grupy ogólnej) oraz informacjami o niej (60% wobec 53%). 
Mimo tego 45% osób cierpi!cych na wysoki poziom FOMO nadal chce jak 
najwi&cej wiedzie' o epidemii (24% z grupy ogólnej). Warto  doda', "e ostatni 
wynik zapewne nie zaskakuje, poniewa" agregowanie informacji i nieustanne 
trzymanie r&ki na pulsie $wiata to jedna z najwa"niejszych cech FOMO. 

Respondenci nieco cz&$ciej wskazuj!, "e przez pandemi& wi&cej stracili ni" 
zyskali, przy czym bardziej kategoryczne s! osoby wysoko sfomowane. I tak 
34% z nich uznaje, "e w wyniku koronawirusa zawodowo straci#o wi&cej 
ni" inni (14% z grupy ogólnej), a prywatnie – 33% (14% z grupy ogólnej). 
Szczególnie ucierpia#y tu stosunki z rodzin!: o pogorszeniu relacji z najbli"szymi 
wspomina 45% wysoko sfomowanych i 14% respondentów z grupy ogólnej. 
Z drugiej strony, niemal 1/3 fomersów (27%) twierdzi, "e dzi&ki pandemii 
zyska#a zawodowo wi&cej ni" inni (8% z grupy ogólnej), a prywatnie – 35% 

2. Wszystkie podane wyniki to sumy odpowiedzi „cz&sto” i „zawsze”.
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(10% z grupy ogólnej). Fomersi te" przyznaj!, "e podczas epidemii nabyli 
nowe umiej&tno$ci (35% do 18% z grupy ogólnej).Ostatnie wyniki sugeruj!, 
"e z pandemi! nieco lepiej radz! sobie respondenci z najwy"szym FOMO 
ni" ci z grupy ogólnej. Wystarczy jednak spojrze' na wykres 6, by dostrzec,  
"e cechuje ich nadmiarowo$', powi!zana nie tylko z urz!dzeniami cyfrowymi 
i konsumpcj! mediów, ale tak"e z u"ywkami – w tym narkotykami. Oczywi$cie, 
o (ród#a owej przesadno$ci nale"a#oby pyta' podczas bada% jako$ciowych, 
np. wywiadów lub grup fokusowych. Ju" teraz mo"na jednak za#o"y', "e osoby 
wysoko sfomowane czuj! wi&ksz! potrzeb& #!czenia ze $wiatem (przez media 
spo#eczno$ciowe i internet) oraz cz&$ciej "ywaj! $rodków psychoaktywnych 
i innych, niekoniecznie zdrowych, sposobów na roz#adowanie napi&cia 
wewn&trznego (st!d popularno$' u"ywek czy sportu). 

Wykres 6. Refleksje o pandemii (n = 1067) . Suma dla odpowiedzi: „raczej mnie dotyczy” 

i „bardzo mnie dotyczy” 
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Potwierdza si& tak"e obserwacja (Barnett, 2020), "e osoby z wysokim 
poziomem FOMO cz&$ciej porównuj! czasy pandemii do okresu sprzed jej 
wybuchu (na korzy$' tych pierwszych). W naszych badaniach tak! opini& 
podziela 46% fomersów (i 35% osób z grupy ogólnej). Wi!"e si& ona z ca#! 
gam! powi!zanych ze sob! przekona%. 51% fomersów idealizuje czasy 
przedpandemiczne (czyni to 29% osób z grupy ogólnej), 50% – my$li o tym, 
co ich omin&#o przez pandemi& (wobec 29% osób z grupy ogólnej), 60% 
uwa"a, "e to, co zabra#a im pandemia, jest nie do odzyskania (tak uwa"a 37% 
osób z grupy ogólnej), a 61% boi si&, "e nie nadgoni czasu straconego przez 
pandemi& (co podziela 30% osób z grupy ogólnej). 

Poczucie, "e oto globalna pandemia okrad#a nas z bezpowrotnie utraconych 
i niemo"liwych do powtórzenia do$wiadcze% jest niew!tpliwie wa"nym, 
wspólnym mianownikiem dla badanych. Pustka i t&sknota za tym, co si& 
nie wydarzy#o i nie wydarzy, mog! pot&gowa' negatywne emocje, dlatego 
nale"y im si& szczególnie bacznie przygl!da' w przysz#o$ci (tym bardziej, "e to 
zupe#nie nowe, wynikaj!ce z pandemii, cechy Fear of Missing Out).
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FOMO A CAGE

W tegorocznym badaniu postanowili$my przyjrze' si& zjawisku nadu"ywania 
alkoholu w kontek$cie FOMO po raz pierwszy (wykres 7). W tym celu 
pos#u"yli$my si& kwestionariuszem CAGE (Ewing, 1984); akronim powsta#y 
z liter angielskiego s#owa „klatka”. Respondenci byli proszeni o odniesienie 
si& do czterech twierdze% dotycz!cych ich relacji z alkoholem, obejmuj!cych 
obszary, takie jak: potrzeba ograniczanie picia (Cutting down), zaniepokojenie 
innych osób ich stylem picia (Annoyance by criticism), poczucie winy 
spowodowane nadmiernym spo"yciem alkoholu (Guilty feeling) oraz 
przymus picia porannego – tzw. klinowania (Eye Openers).
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Wykres 7. Kwestionariusz CAGE (Ewing, 1984, n = 1067), podano wy#!cznie odpowiedzi 

twierdz!ce  

)ród#o: opracowanie w#asne

Poni"ej znajduj! si& pytania ogólne, dotycz!ce picia alkoholu. Odnosz!c si& do czasu 

pandemii, zaznacz na skali odpowied(, która najbardziej do Ciebie pasuje
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Nale"y podkre$li', "e kwestionariusz CAGE jest narz&dziem przesiewowym, 
pozwalaj!cym na wytypowanie tej cz&$ci populacji, która pije w sposób 
problemowy, Postawienie diagnozy uzale"nienia od alkoholu wymaga jednak 
obszernego wywiadu klinicznego odnosz!cego si& do kryteriów klasyfikacji 
ICD-103 . Niemniej jednak niepokoi' mog! dane potwierdzaj!ce, i" 21% 
ogó#u respondentów przyznaje, "e w ich "yciu zdarzy#y si& takie okresy, kiedy 
odczuwali potrzeb& ograniczenia picia (15% kobiet vs. 28% m&"czyzn). 
W najwi&kszym stopniu dotyczy#o to ludzi m#odych: 29% badanych w wieku 
15-19 i 19-24, 23% – dla wieku 25-34; 17% – dla wieku 35-44, 18% – dla 
wieku 45-54, 28% – dla wieku 55-64 i 14% – dla wieku 65+. 

W$ród respondentów o najwy"szym stopniu sfomowania odsetek tych, 
którzy kiedykolwiek w "yciu odczuwali potrzeb& ograniczenia picia alkoholu 
wyniós# 31% (w grupie w grupie osób ze $rednim poziomem FOMO – 
22%, a tych z niskim – 11%). Warto zauwa"y', "e fomersi znacznie cz&$ciej 
korzystaj! z mediów spo#eczno$ciowych, gdzie prezentowane s! bod(ce 
zwi!zane z konsumpcj! alkoholu, takie jak zdj&cia z imprez, wspólne wyj$cia 
czy wyjazdy. Ten rodzaj przekazu, w po#!czeniu z siln! potrzeb! przynale"no$ci, 
mo"e zwi&ksza' cz&stotliwo$' si&gania po alkohol jako $rodka do zaspokojenia 
tej potrzeby (Wolkowicz, 2016).

Okazuje si&, "e 16% ze wszystkich badanych grup przyznaje, "e osoby 
z ich najbli"szego otoczenia denerwowa#y ich uwagami na temat ich picia. 
Tutaj ró"nicuj!cymi zmiennymi s!: p#e' (9% kobiet i 23% m&"czyzn); wiek 
badanych (23% osób w przedziale wiekowym 55-64 odpowiada twierdz!co 

3. Mi&dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.



42

vs. 14% w wieku 20-24), a tak"e miejsce zamieszkania (13% mieszka%ców 
wsi vs. 30% mieszka%ców wielkich miastach). W tym przypadku równie" 
osoby wysoko sfomowane, cz&$ciej ni" $rednio i nisko sfomowani, 
deklarowa#y prawdziwo$' tego twierdzenia (29% vs. 16% vs. 9%). Wyniki 
te koresponduj! z doniesieniami B. Riordana et al. (2015), mówi!cymi, 
i" wysoki poziom FOMO zwi!zany jest ze zwi&kszon! konsumpcj! alkoholu 
podczas jednego spotkania, a tak"e ponoszeniem dotkliwszych konsekwencji 
z powodu jego nadu"ywania. 

Do odczuwania wyrzutów sumienia i wstydu z powodu swojego picia 
przyznaje si& 18% badanych (9% kobiet vs. 26% m&"czyzn), przy czym te 
uczucia istotnie cz&$ciej towarzysz! mieszka%com wielkich miast ani"eli wsi 
(32% vs. 14%). W$ród respondentów o najwy"szym stopniu sfomowania 
co czwarty badany wskazuje na do$wiadczanie wyrzutów sumienia i wstydu 
z powodu picia, podczas gdy w grupie $rednio sfomowanych odsetek ten 
wynosi 18%, a w grupie o niskim poziomie FOMO – 11%.

Ostatni! kwesti! poruszan! w tym obszarze naszego badania, by#o pytanie 
o to, czy respondentom zdarza si&, "e rano zaraz po przebudzeniu si&gaj! 
po alkohol dla uspokojenia si& lub „postawienia na nogi”. W#a$nie ten 
objaw w opinii specjalistów jest najbardziej diagnostyczny, gdy" dotyczy 
nie tyle mechanizmów psychologicznych, ile konkretnych zachowa%, 
charakterystycznych dla kryterium spo"ywania alkoholu w celu zapobie"enia 
alkoholowemu zespo#owi abstynencyjnemu (Skogen et al., 2011). 
W tym przypadku twierdz!co odpowiedzia#o 9% badanych (13% m&"czyzn 
vs. 9% kobiet). Istotnie cz&$ciej problem dotyczy# ludzi m#odych w przedziale 
wiekowym 20-24 (17%), najrzadziej za$ osób w wieku 55-64 (3%). 
Uwzgl&dniaj!c kryterium miejsca zamieszkania, poranne picie deklarowali 
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najcz&$ciej mieszka%cy miast wielkich (19%) oraz ma#ych (16%), podczas 
gdy w pozosta#ych grupach warto$ci procentowe waha#y si& mi&dzy 5% a 7%. 
Równie" osoby wysoko sfomowane, cz&$ciej ni" $rednio i nisko sfomowane, 
deklarowa#y prawdziwo$' tego twierdzenia (23% vs. % vs. 4%).

Warto mie' na uwadze, "e nasze badania odnosi#y si& do czasów pandemii, 
kiedy to istotnie wzros#o spo"ycie alkoholu, a tak"e zmieni#y si& wzorce jego 
konsumpcji (Boschuetz et al., 2020); fakt ten móg# wp#yn!' znacz!co na 
otrzymane wyniki.
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FOMO A ZDROWE NAWYKI

Czas projektowania i przeprowadzenia tegorocznej edycji badania przypad# 
na wyj!tkowy okres prawie pó#torarocznych zmaga% z pandemi!. St!d te" 
najwa"niejszym nurtuj!cym nas pytaniem by#o, jak fomersi radzili sobie 
w tej nagle zmienionej rzeczywisto$ci. Takiej, w której kontakt online 
niejednokrotnie musia# zast!pi' bezpo$rednie relacje, a wi&kszo$' aktywno$ci 
przenios#a si& do sieci. Utrzymanie zdrowej równowagi pomi&dzy "yciem 
online i offline, ju" kruchej w czasach przedpandemicznych, sta#o si& jeszcze 
wi&kszym wyzwaniem. 

Zapytali$my respondentów o to, czy w trakcie epidemii próbowali utrzyma' 
zdrowe nawyki korzystania z nowych technologii i urz!dze% cyfrowych. 
Po#owa badanych (51%) odpowiedzia#a na to pytanie pozytywnie. Ciekawym 
wynikiem jest prawie równe roz#o"enie odpowiedzi „nie” (24%) i „nie wiem” 
(25%), przy czym szczególn! uwag& zwraca tak wysoki odsetek deklaracji 
„nie wiem”. Warto zastanowi' si&, co spowodowa#o, "e co czwarty badany 
nie potrafi# udzieli' odpowiedzi na to pytanie. Mo"liwe, "e wi!"e si& to 
z niedostateczn! $wiadomo$ci! negatywnych konsekwencji wynikaj!cych 
z braku równowagi mi&dzy $wiatem online i offline, niewystarczaj!c! 
wiedz! na temat dzia#a%, które mo"na by podj!' w celu minimalizowania 
negatywnych efektów u"ytkowania mediów cyfrowych lub nieumiej&tno$ci! 
rozpoznania w#asnego wzorca korzystania z technologii i urz!dze% ICT. 
Odpowiedzi „nie wiem” zdecydowanie cz&$ciej udzielali badani z grupy 
wiekowej 65+ (41%) oraz nieco cz&$ciej osoby $rednio sfomowane (29%). 

Z prób zachowania zdrowych nawyków cyfrowych w trakcie pandemii 
najcz&$ciej rezygnowali najm#odsi respondenci (38% w grupie wiekowej 
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15-19 oraz 38% w grupie wiekowej 20-24). Efekt ten mo"e by' zwi!zany 
z przymusow! edukacj! zdaln! i przeniesieniem do sieci kontaktów 
towarzyskich, dotychczas w du"ej mierze realizowanych offline. Znacz!co 
wyd#u"y#o to czas ekranowy m#odzie"y i m#odych doros#ych. Trzeba przy 
okazji przypomnie', "e podczas pandemii (przede wszystkim w dniach 
nauki) nastolatki sp&dza#y w sieci nawet 12 godzin dziennie (Lange, 
2021); wyd#u"y# si& te" czas po$wi&cany cyfrowej rozrywce, w du"ej mierze 
realizowanej w grupie (Ptaszek et al., 2020). To za$ sprzyja#o podtrzymywaniu 
bezpo$redniego, lecz cyfrowego, kontaktu z rówie$nikami. Krótko mówi!c, 
sytuacja m#odych respondentów nie tylko nie sprzyja#a, ale wr&cz utrudnia#a 
podj&cie próby zadbania o równowag& mi&dzy $wiatem online i offline.

Co ciekawe, osoby wysoko sfomowane znacznie cz&$ciej deklarowa#y 
dbanie o zachowanie higieny cyfrowej w trakcie pandemii ni" badani 
charakteryzuj!cy si& niskim lub $rednim FOMO (odpowiednio – 64% vs. 52% 
i 47%). Deklaracje respondentów cierpi!cych na FOMO s! zdecydowanie 
odmienne od uzyskanych podczas poprzedniej edycji badania. W 2019 roku 
to w#a$nie wysoko sfomowani cz&$ciej przyznawali si& do braku troski 
o zdrowe, zbalansowane u"ywanie technologii cyfrowych – w porównaniu 
z grup! ogóln! dwukrotnie wi&cej wysoko sfomowanych nie próbowa#o 
utrzymywa' zdrowych nawyków (26% vs. 13% z grupy ogólnej). W 2021 
roku ró"nica pomi&dzy tymi grupami wynosi ju" jedynie 5% (29% osoby 
z wysokim FOMO vs. 24% grupa ogólna). Wynik ten mo"e sugerowa', "e 
w trakcie pandemii – przynajmniej na deklaratywnym poziomie – wzros#a 
$wiadomo$' znaczenia cyfrowej równowagi dla zdrowia psychicznego 
i fizycznego w$ród osób o wysokim odczuwaniu FOMO. Mo"liwe, "e jest 
to spowodowane tym, "e cz&$ciej do$wiadczaj! oni negatywnych skutków 
zwi!zanych nadmiernym zaanga"owaniem w $wiat online. 
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Badani z grupy ogólnej zapytani o sposoby, które mia#y pomóc w utrzymaniu 
zdrowych nawyków podczas korzystania z technologii, jako najcz&$ciej 
stosowane wskazywali: dbanie o relacje poza sieci! (58%) – znacznie cz&$ciej 
kobiety ni" m&"czy(ni (68% vs. 49%), rozwój poza sieci! (50%) – cz&$ciej 
m&"czy(ni ni" kobiety (55% vs. 45%) oraz kontrol& czasu sp&dzanego online 
(50%) – znacznie cz&$ciej kobiety ni" m&"czy(ni (51% vs. 34%). Najrzadziej 
stosowanymi metodami jest korzystanie z aplikacji zliczaj!cych czas online 
(15%) i pozyskiwanie wiedzy z zakresu utrzymania cyfrowego dobrostanu 
(12%). 

Osoby wysoko sfomowane rzadziej ni" badani z grupy ogólnej deklaruj! 
kontrolowanie czasu online (20% vs. 43%) oraz rzadziej wskazuj! na trosk& 
o relacje poza $wiatem online (40% vs. 58%). Ró"nica w postrzeganiu 
znaczenia utrzymania relacji poza sieci! jako sposobu na utrzymanie 
zdrowych nawyków zarysowuje si& jeszcze ostrzej, je$li porównamy osoby 
wysoko i nisko sfomowane. Te ostatnie prawie dwukrotnie cz&$ciej (76%) 
wskazuj! na znaczenie bezpo$rednich relacji jako sposobu dbania o zdrowe 
nawyki. Badani z wysokim FOMO znacznie cz&$ciej natomiast korzystaj! 
z aplikacji zliczaj!cych czas sp&dzany online oraz poszukuj! wiedzy na temat 
dobrostanu cyfrowego (odpowiednio – 29% i 23%). Mo"na powiedzie',  
"e sposoby, których u"ywaj! fomersi, aby zachowa' zdrowe nawyki w sieci, 
cho' aktywne, w mniejszym stopniu opieraj! si& na poszukiwaniu relacji lub 
mo"liwo$ci rozwoju offline: cz&$ciej s! bezosobowe (aplikacje czy poszukiwanie 
wiedzy na temat dobrostanu cyfrowego) i w mniejszym stopniu wi!"! si& 
z nak#adaniem osobistych ogranicze% (kontrola czasu). Porównuj!c te dane 
z wynikami uzyskanymi w 2019 roku, mo"emy zaryzykowa' stwierdzenie, 
"e czas pandemii wyostrzy# ró"nice pomi&dzy ogóln! grup! badanych 
internautów, a grup! wysoko sfomowan!. Pierwsi w wi&kszym ni" wcze$niej 
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stopniu doceniaj! relacje i do$wiadczenia odpowiednio 42% (2019) i 58% 
(2021) oraz 44% (2019) i 50% (2021). Drudzy, owszem, deklaruj! trosk& 
o relacje, cho' rzadziej ni" grupa ogólna: odpowiednio 27% (2019) i 40% 
(2021) oraz znacznie mniej o do$wiadczenia poza sieci! (odpowiednio 50% 
w 2019 i 42% w 2021). 

Je$li jednak przyjrzymy si& bli"ej temu, jak cz&sto badanym udawa#o si& 
faktycznie zadba' o relacje i do$wiadczenia poza internetem, rozd(wi&k 
mi&dzy ogóln! grup! internautów, a osobami z wysokim FOMO ro$nie. Sze$' 
na dziesi&' osób badanych deklarowa#o trosk& o relacje offline, natomiast 
w grupie wysoko sfomowanych by#o to mniej ni" jedna na cztery (56% 
vs. 24%). Co wi&cej, prawie co pi!ty fomers (17%) przyznawa#, "e dba o nie 
rzadziej ni" raz w miesi!cu. Podobn! zale"no$' mo"na dostrzec w kontek$cie 
dbania o rozwój poza sieci!. Jako aktywno$' bardzo cz&st! lub cz&st! okre$la 
je po#owa respondentów z grupy ogólnej – wi&cej ni" w poprzedniej edycji 
badania (39% w 2019 i 50% w 2021), i tylko co trzeci wysoko sfomowany 
(30% w 2019 i 2021). Do$wiadczenie pandemii sprawi#o, "e osoby dotkni&te 
wysokim FOMO wyra(niej odwróci#y si& od aktywno$ci offline. 

Jak respondenci faktycznie radz! sobie z kontrolowaniem czasu sp&dzanego 
online? Postrzegaj! sytuacj& zaskakuj!co optymistycznie. W grupie ogólnej 
a" trzech na czterech badanych deklaruje, "e udaje im si& to bardzo cz&sto, 
a tylko trzech na stu twierdzi, "e s! to próby nieudane (70% vs. 3%). Niemniej 
przygl!daj!c si& grupie osób z wysokim FOMO, mo"na dostrzec znacz!ce 
ró"nice – ju" tylko 43% uwa"a, "e z powodzeniem dotrzymuje wyznaczonego 
limitu czasu codziennie lub kilka razy w tygodniu. Prawie co czwarty (24%) 
dostrzega natomiast, "e udaje mu/jej si& kontrolowa' czas sp&dzany online 
jedynie raz w miesi!cu lub rzadziej. 
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Znaczne ró"nice mo"emy dostrzec w podej$ciu osób nisko i wysoko 
sfomowanych do poszukiwania informacji z zakresu utrzymywania dobrostanu 
cyfrowego. Prawie wszyscy respondenci z niskim poziomem FOMO wskazuj!, 
"e interesuj! si& takimi informacjami kilka razy w tygodniu, podczas gdy w$ród 
osób wysoko sfomowanych robi to niespe#na co dziesi!ty (odpowiednio 
96% i 8%). W badaniach z 2019 roku to osoby wysoko sfomowane nieco 
cz&$ciej ni" dwukrotnie poszukiwa#y wsparcia w zakresie dobrostanu 
cyfrowego (6% w grupie ogólnej vs. 12% osoby wysoko sfomowane). 
Teraz dostrzegamy odwrotny trend. Okres pandemii sprawi#, "e znacznie 
wi&ksza liczba respondentów w grupie ogólnej wskazuje takie dzia#ania 
jako bardzo cz&ste i cz&ste (44% w grupie ogólnej vs. 8% w$ród wysoko 
sfomowanych). Widzimy wi&c, "e Polacy maj! coraz wi&ksz! $wiadomo$' 
wagi odpowiedzialnego i zrównowa"onego korzystania z sieci. Zale"no$' 
t& mo"e t#umaczy' zwi!zanym z pandemi! powszechnym do$wiadczeniem 
negatywnych konsekwencji nadmiernej zale"no$ci od urz!dze% cyfrowych 
i internetu. 

Czy badani czuli, "e po okresie pandemii potrzebuj! pomocy w podejmowaniu 
prób utrzymania zdrowych nawyków? Tu zmieni#o si& niewiele – tylko 14% 
odpowiedzia#o twierdz!co na to pytanie (ten sam wynik uzyskali$my w 2019 
roku). Podobne okaza#y si& równie" deklaracje osób wysoko sfomowanych 
(31% w 2019 i 34% w 2021). Nieco wi&ksza liczba osób odpowiedzia#a 
natomiast, "e takiej pomocy nie potrzebuje, co w kontek$cie pozosta#ych 
danych (np. sposobów radzenia sobie w okresie pandemii czy poczucia 
przeci!"enia informacyjnego) jest alarmuj!ce. Mo"na si& zastanawia', na ile 
badani s! $wiadomi w#asnego wzorca korzystania z technologii i urz!dze% 
cyfrowych, a w konsekwencji braku równowagi online/offline. 
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Uczestnicy badania, je$li mieliby skorzysta' z rad i wskazówek w zakresie 
utrzymania zdrowych nawyków cyfrowych, podobnie jak w 2019 roku 
najch&tniej zaufaliby przyjacio#om i rodzinie (50%), potem – poradom 
ekspertów udzielanym w mediach (29%) oraz eksperckim stronom 
internetowym (28%), najrzadziej za$ (10%) – firmom technologicznym. 
Osoby wysoko sfomowane nieco cz&$ciej ni" dwukrotnie (23%) pok#adaj! 
zaufanie w firmach technologicznych oraz narz&dziach, aplikacjach (29% 
vs. 14% w grupie ogólnej) i kieruj! si& wskazaniami eksperckich stron 
(40% vs. 28% w grupie ogólnej). Mo"na przyj!', "e przeci&tni badani 
z grupy ogólnej maj! wi&ksze zaufanie do pozyskiwania potrzebnej wiedzy 
w sposób nieformalny, opieraj!c si& przede wszystkim na bliskich relacjach 
i na bezpo$rednim (osobistym) przekazie eksperta. Fomersi cz&$ciej 
obdarzaj! zaufaniem przekazy bardziej formalne, które nie bazuj! na relacji 
(strony eksperckie, informacje zapewniane przez firmy technologiczne oraz 
dedykowane aplikacje i narz&dzia).

Podobnie jak w 2019 roku badani niezbyt ch&tnie udzielali rad dotycz!cych 
zbilansowanego korzystania z sieci i urz!dze% cyfrowych. Nie robi#o tego 
wi&cej ni" sze$ciu na dziesi&ciu respondentów (62% w 2021 vs. 46% w 2019). 
Co ciekawe, najcz&$ciej zaobserwowali$my to u najm#odszych (w wieku 
19-24) i najstarszych badanych (w wieku 65+). Je$li ju" decydowali si& na 
zwrócenie uwagi w sprawie szkodliwego korzystania z sieci, to najcz&$ciej 
kierowali je do cz#onków rodziny (69% w grupie ogólnej, 93% osoby z niskim 
FOMO). Najwa"niejsze by#o kontrolowanie czasu online (57% w grupie 
ogólnej vs. 35% wysoko sfomowanych) i wspólne sp&dzanie czasu (43% 
w grupie ogólnej vs. 29% wysoko sfomowanych). Osoby z wysokim FOMO 
by#y zdecydowanie mniej aktywne w doradzaniu innym, cho' poszukiwanie 
wiedzy dotycz!cej dobrostanu cyfrowego wskazywali jako wa"ne (44% grupy 
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ogólnej, 96% osoby z niskim FOMO). Pomimo tego poszukanie wsparcia 
w tym zakresie zaproponowa#o bliskim jedynie 14% badanych, w tym 33% 
osób o niskim FOMO. 

Czy ich próby pomocy okaza#y si& udane? Raczej tak, cho' wielu badanych nie 
by#o pewnych skutków swoich dzia#a% (w grupie ogólnej: 39% – „tak”; 31% 
– „nie”; 31% – „nie wiem”). Co ciekawe, osoby z wysokim FOMO najcz&$ciej 
deklarowa#y, "e ich rady okaza#y si& pomocne (a" 67%) i w wi&kszo$ci byli 
to m#odzi respondenci w wieku 19-24. By' mo"e, paradoksalnie, to w#a$nie 
m#odzi, w$ród których jest najwy"szy odsetek osób wysoko sfomowanych, 
s! w stanie najbardziej skutecznie wskaza' pomocne sposoby na utrzymanie 
cyfrowej równowagi. To oni najsilniej do$wiadczaj! negatywnych skutków 
nadmiernego zaanga"owania w $wiat online, cho' niekoniecznie sami stosuj! 
si& do w#asnych rad. 

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania zapytali$my, kto powinien 
poczuwa' si& do odpowiedzialno$ci za przeciwdzia#anie obawom przed 
korzystaniem z nowych technologii i urz!dze% cyfrowych oraz negatywnym 
skutkom korzystania z nich. Ponownie najwi&ksz! odpowiedzialno$ci! 
badani obarczyli rodziców i opiekunów prawnych dzieci i m#odzie"y (53% 
w grupie ogólnej vs. 44% osób wysoko sfomowanych), nieco ponad jedna 
trzecia wskaza#a instytucje edukacyjne i indywidualnych u"ytkowników 
(odpowiednio 34% w grupie ogólnej i w$ród wysoko sfomowanych oraz 34% 
w grupie ogólnej i 23% w$ród wysoko sfomowanych). Zdecydowanie rzadziej 
respondenci dostrzegali rol& firm technologicznych (24% vs. 28%), organów 
rz!dowych/regulacyjnych (21% vs. 27%) i organizacji non-profit (12%  
vs. 24%), przy czym osoby z wysokim FOMO cz&$ciej wskazywa#y na te 
podmioty. Co ciekawe, a" co pi!ty badany nie umia# udzieli' odpowiedzi. 
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REKOMENDACJE

W poprzednich latach wskazywali$my trzy grupy podstawowych czynników 
mog!cych przeciwdzia#a' lub #agodzi' FOMO: dbanie o zaspokajanie 
potrzeb psychologicznych, kszta#cenie w zakresie kompetencji cyfrowych 
oraz znaczenie budowania zdrowych cyfrowych nawyków niezb&dnych 
do utrzymania cyfrowego dobrostanu. Wyniki „pandemicznej” edycji 
badania zwróci#y uwag& na kolejne istotne aspekty wspó#wyst&puj!ce 
z wysokim poziomem FOMO oraz ró"nice mi&dzy t! grup! a internautami 
niedo$wiadczaj!cymi l&ku przed od#!czeniem. Lockdown i konieczno$' 
"ycia w du"ej mierze „zdalnie” (nauka, praca, "ycie rodzinne i towarzyskie, 
kontakt z urz&dami i instytucjami itp.) sprawi#y, "e zdecydowana wi&kszo$' 
u"ytkowników sieci na d#ugi czas przenios#a si& do $wiata zamieszkanego 
dotychczas jedynie przez fomersów. 

Zmiana paradygmatu – szersze spojrzenie na FOMO 

Zarówno wyniki naszego badania, jak i przedstawione w literaturze 
przedmiotu sk#aniaj! do szerszego ni" dotychczas spojrzenia na fenomen 
FOMO. Spo#eczna $wiadomo$' zjawiska jest w Polsce coraz wi&ksza, jednak 
w praktyce dyskusja dotycz!ca l&ku przed od#!czeniem koncentruje si& 
przede wszystkim wokó# jego zwi!zku z nadu"ywaniem/uzale"nieniem od 
internetu, mediów spo#eczno$ciowych i urz!dze% cyfrowych. Problemowe 
korzystanie z nowych technologii w$ród fomersów jest faktem, ale 
zaw&"enie si& do tego aspektu utrudnia, naszym zdaniem, rozumienie 
trudno$ci, z którymi borykaj! si& osoby z tej grupy. Nie pomaga to równie" 
w dostrze"eniu czynników, które mog! okaza' si& przydatne w zapobieganiu 
FOMO i budowaniu strategii pomocowych dla osób nim dotkni&tych. Fear 
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of Missing Out wydaje si& zjawiskiem znacznie bardziej skomplikowanym ni" 
jest to powszechnie przyj&te.

Warto spojrze' na FOMO nie tylko w kontek$cie efektu – czyli problemowego 
korzystania z nowych technologii – ale le"!cych u jego podstaw potrzeb. 
Badacze dostrzegaj! zwi!zki FOMO z tym, jak postrzegamy siebie w zale"no$ci 
od relacji z innymi lud(mi. Wi&kszy l&k przed od#!czeniem pojawia si& wtedy, 
kiedy czujemy si& zagro"eni indywidualn! i/lub spo#eczn! izolacj!, co stanowi 
zagro"enie dla pozytywnego obrazu siebie. W takiej sytuacji psychologicznej 
zrozumia#y staje si& strach przed utrat! kontaktu. Potwierdzaj! to równie" 
nasze badania, wskazuj!c na przewag& potrzeby komunikowania si& z innymi 
– i l&ku przed utrat! takiego po#!czenia – nad potrzeb! generowania 
informacji u osób z wysokim FOMO. 

Przeciwdzia"anie negatywnym konsekwencjom FOMO

Wyniki badania wyra(nie odró"niaj! grup& osób z wysokim FOMO od tych, 
którzy do$wiadczaj! FOMO na poziomie $rednim i niskim. Fomersi cechuj! 
si& coraz wi&ksz! $wiadomo$ci! w#asnej zale"no$ci od nowych technologii 
i nieustanej potrzeby „trzymania r&ki na pulsie” wydarze%. Znacznie cz&$ciej 
wskazuj! na potrzeb& utrzymania zdrowych cyfrowych nawyków i deklaruj!, 
"e w pandemicznej rzeczywisto$ci nabyli nowe umiej&tno$ci oraz zyskali 
zawodowo i prywatnie. Na tym jednak dobre wiadomo$ci si& ko%cz!. 

Wysoko sfomowani zdecydowanie cz&$ciej ni" pozostali internauci 
nadmiernie korzystaj! z mediów spo#eczno$ciowych, cz&$ciej czuj! si& 
pandemi! bardziej zm&czeni, wskazuj! znacznie cz&$ciej na pogorszenie 
relacji z bliskimi – i znacznie rzadziej o nie dbaj!. Rzadziej w trudnej, 
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pandemicznej sytuacji poszukuj! wsparcia spo#ecznego i korzystaj! z niego. 
W kontek$cie tych danych kluczowe dla os#abienia negatywnego wp#ywu 
FOMO na funkcjonowanie i dobrostan fizyczny i psychiczny jest wzmacnianie 
bezpo$rednich, bliskich relacji. To, czy realizowane s! one offline czy online 
wydaje si& mie' drugorz&dne znaczenie, szczególnie w obliczu wci!" trwaj!cej 
pandemii i konieczno$ci zachowania dystansu spo#ecznego. 

Wsparcie w budowaniu zdrowych cyfrowych nawyków

Relatywnie du"a grupa badanych, w szczególno$ci osoby nisko i $rednio 
sfomowane, nie by#a w stanie okre$li', czy okres pandemii sk#oni# ich 
do wi&kszego zadbania o zdrowe nawyki cyfrowe. Z kolei, osoby wysoko 
sfomowane cz&$ciej do$wiadcza#y niepowodzenia w tym obszarze, pomimo 
podejmowania takich prób. W poradach, których w tym zakresie badani 
udzielali swoim bliskim, k#adziono nacisk przede wszystkim na kontrolowanie 
czasu sp&dzanego online, narzucenie zasad korzystania z sieci oraz cz&stsze 
spotkania, czyli poleganie g#ównie na w#asnej silnej woli i fizycznym 
ograniczeniu czasu przed ekranem. 

W tym kontek$cie istotne wydaje si& popularyzowanie wiedzy o digital 
wellbeing, z po#o"eniem wi&kszego nacisku na inne aspekty naszego 
codziennego funkcjonowania, które zatrzymuj! nas w sieci: wyciszanie 
nieprzyjemnych emocji i stanów, trudno$' w znoszeniu nudy i gorszego 
samopoczucia, nieumiej&tno$' radzenia sobie ze stresem, równie" 
informacyjnym, przymus ci!g#ej efektywno$ci i wydajno$ci. Programy 
edukacyjne dotycz!ce cyfrowej higieny, poza zach&t! i nauk! ograniczenia 
czasu przed ekranem, powinny uwzgl&dnia' równie" rozwijanie umiej&tno$ci 
obserwacji i rozumienia w#asnych emocji w kontek$cie aktywno$ci 
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podejmowanych online. Warto zatem zach&ca' osoby do samoobserwacji, 
by zarejestrowa#y, kiedy najcz&$ciej si&gaj! po media spo#eczno$ciowe 
(cz&sto mo"e to by' odpowied( na do$wiadczane napi&cie, frustracj&, 
z#o$' czy smutek). Równie istotne jest uczenie o mechanizmach, które 
sprawiaj!, "e media spo#eczno$ciowe przykuwaj! nasz! uwag&. Bazuj! one na 
naturalnych potrzebach ka"dego cz#owieka (jak cho'by potrzeba zdobywania 
i aktualizowania wiedzy, potrzeba aprobaty spo#ecznej, potrzeba posiadania 
kontroli nad sytuacj!). 

Wyniki badania wskazuj! na stale rosn!cy poziom FOMO w$ród dwóch 
najm#odszych grup respondentów (w wieku 15-19 i 20-24). M#odzi z tych 
grup najcz&$ciej rezygnowali równie" z prób zachowania cyfrowej higieny 
w czasie pandemii, cz&$ciej czuli si& przeci!"eni sp#ywaj!cymi do nich 
informacjami i podejmowali ryzykowne zachowania zdrowotne. To osoby 
pozostaj!ce w formalnym systemie edukacji: w ich kontek$cie wa"ne by#oby 
rozbudowanie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i zaj&' 
ogólnouniwersyteckich wspomagaj!cych rozwój umiej&tno$ci zarz!dzania 
informacj!, krytycznego odbioru tre$ci dost&pnych online i $wiadomego 
kreowania cyfrowego wizerunku. Istotne zdaje si& by' te" wskazanie 
zwi!zku pomi&dzy intensywnym korzystaniem z mediów spo#eczno$ciowych 
a samoocen!, gdy" to w#a$nie u osób najm#odszych obraz siebie jest 
najbardziej podatny na wp#yw informacji zamieszczanych przez rówie$ników 
na ich profilach.

Warto te" zwróci' uwag& na grup& najstarszych respondentów (w wieku 
65+), którzy najcz&$ciej nie potrafili udzieli' odpowiedzi na pytanie o dbanie 
o zdrowe nawyki podczas pandemii. Zale"no$ci pomi&dzy intensywno$ci! 
korzystania i czasem sp&dzanym przed ekranem a dobrostanem psychicznym 
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mog! nie by' dla nich oczywiste. Dedykowane im programy edukacyjne 
mog#yby zapobiega' negatywnym skutkom nadmiernego zaanga"owania 
w $wiat online, szczególnie w sytuacji, w której liczba $rednio sfomowanych 
seniorów ro$nie.  
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METODOLOGIA BADA(

Narz&dziem badawczym by#a ankieta internetowa, sk#adaj!ca si& z 222 pyta%,  

z czego: 199 z nich u#o"ono w skalach Likerta, 221 – mia#o charakter zamkni&ty i 216 

– by#o jednokrotnego wyboru.

Dane pozyskane dla ka"dego pytania uj&li$my w kontek$cie demograficznym 

(tzn. p#ci, wieku, poziomu wykszta#cenia i miejsca zamieszkania). Dla przejrzysto$ci 

pytania zblokowali$my tematycznie w nast&puj!ce grupy (nie wliczaj!c demografii):

• skala FOMO (FOMO Scale) A.K. Przybylskiego et al. (2013);

• korzystanie z mediów w trakcie pandemii (marzec 2020 – kwiecie% 2021);

• ogóle refleksje dotycz!ce pandemii;

• pandemia a informacje;

•  skala przeci!"enia informacyjnego (The Information Oveload Scale, IOS) 

Williamsona, Eakera i Lounsbury’ego (2012); 

•  skala infopandemicznego FOMO (COVID-19 Information Fear of Missing Out 

Scale – CIFS), Yu et al. (2020);

• kwestionariusz zaanga"owania w media spo#eczno$ciowe (Social Media 

Engagement Questionnaire, SMEQ), A.K. Przybylskiego et al. (2013);

• dzie% fomersa;

•  skala uzale"nienia od telefonu komórkowego (Mobile Phone Usage Addiction 

Scale), E. Karadaga et al. (2015);

• skala nomofobii (No mobile phobia Questionnare, NMP-Q), C. Yildirima i A.P. 

Correia (2015);

•  utrzymywanie zdrowych nawyków technologicznych w trakcie pandemii;

• kwestionariusz CAGE (CAGE) J.A. Ewinga (1984);
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•  strategie radzenia sobie ze stresem (wed#ug Kwestionariusza Mini-COPE) (The Brief 
Coping Orientations to Problems Expieriences, Brief COPE) Carver, Scheier i Weintraub 
(1989).

W#a$ciwie badanie, po przeprowadzeniu pilota"u 6-9 lipca 2021 roku i naniesieniu 

odpowiednich korekt, przeprowadzili$my na panelu Ariadna w dniach 10-14.08.2021. 

Kwoty dobrano wed#ug reprezentacji w populacji polskich internautów dla p#ci 

badanych, ich wieku, poziomu wykszta#cenia i wielko$ci miejscowo$ci zamieszkania. 

Skorzystali$my z CAWI. Próbka badawcza wynios#a n = 1067.

Jednym z bloków tematycznych kwestionariusza by#o dziesi&' pyta% stanowi!cych 

tzw. skal& FOMO, opracowan! i zweryfikowan! przez Andrew K. Przybylskiego et al. 

(2013). Tak jak ostatnio pos#u"yli$my si& nimi w celu ustalenia sposobu policzenia 

wska(nika dla Fear of Missing Out w Polsce (nast&pnie to rozwi!zanie zastosowali$my 

dla pozosta#ych pyta%). W tym miejscu warto przypomnie' opis procesu liczenia: 

w ramach skali FOMO poprosili$my respondentów o wskazanie poziomu ich 

zgodno$ci z poszczególnymi pytaniami na pi&ciopunktowej skali Likerta, gdzie 

warto$' 0 reprezentowa#o twierdzenie „w ogóle nieprawdziwe”, za$ 4 – „ca#kowicie 

prawdziwe”, przy czym odpowiedzi dla ka"dego respondenta podzielili$my przez 4 

(czyli maksymaln! warto$' skali). Po zsumowaniu $rednich warto$ci cz!stkowych, 

pozyskali$my $rednie wyniki dla ka"dego z dziesi&ciu pyta% w zakresie od 0 do 4, 

gdzie wy"sze dane wskaza#y na podwy"szony poziom FOMO. Nale"y podkre$li',  

"e elementy sk#adowe FOMO wykaza#y dobr! wewn&trzn! spójno$' i rzetelno$' na 

poziomie Į = 0.92 Cronbacha , uzupe#niaj!c poprzednie badania w tym obszarze 

/zakresie (Reinecke et al., 2016; Buglass et al., 2017). Nast&pnie opracowali$my 

indeks FOMO, który agregowa# pozyskane wyniki dla pyta% ze skali FOMO. Przyj!# on 

posta' rekodowanego (przekszta#conego liniowo), ca#kowitego wyniku zestawu do 

zakresu warto$ci ko%cowej 0-100. Poziomy FOMO zidentyfikowali$my przez analiz& 

SD. Wysokie odchylenie standardowe równe i wi&ksze (> 1ı) wskaza#o na wysok! 
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warto$' FOMO, na skali wyznaczaj!c zakres 60-100. Niski indeks FOMO opar# si& na 

wynikach równych i mniejszych ni" (-1ı), uzyskuj!c zakres 0-20. 

Z kolei, w oparciu o pozosta#e kwestionariusze (punkty 2-7 w cz&$ci „Narz&dzia 

badawcze”) opracowali$my indeksy ka"dego zjawiska mierzonego w$ród polskich 

internautów. Niskie, $rednie i wysokie poziomy danego fenomenu zosta#y okre$lone 

na podstawie analizy odchyle% standardowych warto$ci indeksu. Wysokie odchylenie 

standardowe warto$ci danego indeksu równe i wi&ksze (> 1ı) wskazuje na wysoki 

poziom zjawiska, niski poziom opiera si& na wynikach równych i mniejszych ni" (-1ı). 

Na ko%cu za$ sprawdzono rozk#ady stopni danych zjawisk w relacji do wcze$niej 

zdefiniowanego poziomu Fear of Missing Out4 .

Narz%dzia badawcze:

1. Skala FOMO i SMEQ: Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & V. 

Gladwell (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of 

of Fear of Missing Out. Computers in Human Behavior, 29, 1814–1848.  

https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

2. IOS The Information Oveload Scale: Williamson, J., Eaker, P. E., & Lounsbury, 

J. (2012). The information overload scale. Asist 2012 (polskie t#umaczenie M. 

Ledzi%ska i N.Kominiarczuk) 

3. COVID-19 Information Fear of missing out scale – CIFS: Yu, S-Ch, Chen, H-R, 

Liu, A-Ch, & Lee, H-Y (2021). Toward COVID-19 Information: Infodemic or  

Fear of Missing Out? Healthcare, 8, 550. doi:10.3390/healthcare8040550 

4�� Į Cronbacha dla pozosta#ych zastosowanych narz&dzi badawczych wynosi od 0,90 i tym samym 
wykazuje ich dobr! wewn&trzn! spójno$' i rzetelno$'.
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4. Mobile Phone Usage Addiction Scale: E. Karada*, +. B. Tosunta,, E. Erzen, P. Duru, 

N. Bostan, B. M. +ahin, -. Çulha, & B. Babada*, (2015). Determinants of phubbing, 

which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. Journal 

of Behavioral Addictions, 4(2), 60–74. DOI: 10.1556/2006.4.2015.005

5. No mobile phobia Questionnare: C. Yildirim, A.–P. Correia. (2015). Exploring the 

dimensions of nomophobia: Development and validation of a self–reported 

questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130–137. https://doi.

org/10.1016/j.chb.2015.02.059

6. CAGE: Ewing J.A. (1984). Detecting AlcoholismThe CAGE Questionnaire JAMA, 

252(14), 1905–1907. https://doi.org/10.1001/jama.252.14.1905

7. Mini COPE, który jest skrócon! wersj! COPE autorstwa Carver, C. S., Scheier, M. 

F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based 

approach. Journal of personality and social psychology, 56(2), 267-283; w polskiej 

adaptacji Juczy%ski, Z., Ogi%ska-Bulik, N. (2009). Narz&dzia pomiaru stresu 

i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: PTP. 

W sierpniu 2021 roku nasz projekt pt. „FOMO 2021. Polacy a l&k przed od#!czeniem 

podczas pandemii” uzyska# pozytywn! opini& uniwersyteckiej Komisji Rektorskiej 

ds. Etyki Bada% Naukowych z Udzia#em Cz#owieka.
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Instytucje zaanga!owane w projekt 

• Wydzia# Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii (www.wdib.uw.edu.pl) to najm#odszy 

wydzia# Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy i jedyny w Polsce zajmuj!cy si& 

wspó#czesn! komunikacj! mi&dzyludzk!: naukami o mediach, informatologi! 

i bibliologi!. Powsta# 1 wrze$nia 2016 roku przez po#!czenie wysoko ocenianych 

instytutów kierunkowych, co potwierdza#y wyniki bada% i rankingów, przeprowadzanych 

przez komisje akredytacyjne i opiniotwórcze media w kraju: Instytutu Dziennikarstwa 

UW i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wydzia# obecnie 

zrzesza spo#eczno$' 2500 studentów i 150 pracowników. Od 2014 rokrocznie zajmuje 

pierwsze miejsca w grupie Dziennikarstwo i komunikacja spo#eczna w rankingu 

kierunków studiów miesi&cznika „Perspektywy” (to za spraw! unikatowego systemu 

specjalno$ci i specjalizacji, pozwalaj!cego zdobywa' wiedz& i umiej&tno$ci warsztatowe 

w specjalistycznych obszarach dziennikarstwa, komunikacji, bibliologii i informatologii). 

Dysponuje tak"e nowoczesn! infrastruktur! z profesjonalnymi pracowniami: 

komputerowymi z  niezb&dnym oprogramowaniem, fotograficzn!, pracowni! 

technik mowy, studiem telewizyjnym i studiem radiowym. W murach Wydzia#u 

dzia#a tak"e nowoczesne centrum badawcze – Laboratorium Bada% Medioznawczych  

(www.lbm.uw.edu.pl). Wydzia# Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii to jednostka 

edukacyjna, która #!czy d#ugoletni! tradycje nauczania z dynamiczn! nowoczesno$ci!. 

• Ariadna to ogólnopolski panel badawczy, w którym zarejestrowa#o si& ju" ponad 

110 000 Polaków w wieku od 15 lat wzwy". Ka"dy uczestnik panelu podlega 

weryfikacji i ma zagwarantowan! pe#n! anonimowo$' oraz poufno$' swoich 

danych osobowych. Panel Ariadna posiada certyfikat jako$ci PJKPA, przyznawany 

na podstawie wszechstronnego audytu przez Organizacj& Firm Badania Opinii i Rynku  

(www.ofbor.pl). W badaniach Ariadny bior! udzia# rzeczywiste osoby o ustalonej 

to"samo$ci. Ariadna wyklucza prowadzenie bada% z zastosowaniem przypadkowych 

metod doboru, gdzie badani s! zbierani z dora(nych „#apanek” za pomoc! pop-upów 

(wy$wietlanych w internecie przypadkowym osobom) albo za pomoc! masowych 

mailingów lub sond internetowych. Ariadna zapewnia  realizacj& wy#!cznie bada% rzetelnych 

i wiarygodnych.
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• NASK (https://www.nask.pl) – Pa%stwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez 

Kancelari& Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na 

rzecz bezpiecze%stwa systemów sieciowych, a tak"e nad technologiami wykorzystuj!cymi 

sztuczn! inteligencj& i zaawansowan! analiz& danych. NASK na mocy ustawy o Krajowym 

Systemie Cyberbezpiecze%stwa pe#ni zadania jednego z trzech Zespo#ów Reagowania 

na Incydenty Komputerowe (CSIRT) poziomu krajowego. W jego ramach funkcjonuje 

Zespó# Dy"urnet.pl, który przyjmuje zg#oszenia dotycz!ce nielegalnych tre$ci w internecie. 

Instytut realizuje strategiczne programy z obszaru cyfryzacji Polski, a tak"e prowadzi rejestr  

domeny.pl. Jako instytut badawczy NASK wype#nia misj& edukacyjn!, eksperck! 

i popularyzatorsk! na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych oraz $wiadomo$ci 

bezpiecze%stwa u"ytkowników sieci. Realizuje program Ogólnopolska Sie' Edukacyjna, 

daj!c szko#om w ca#ej Polsce mo"liwo$' pod#!czenia szybkiego, bezp#atnego i bezpiecznego 

internetu.
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„Autorzy raportu kolejny raz wykazuj! si& bardzo dobr! wiedz! z zakresu 
metodologii bada%, twórczo adaptuj!c dost&pne narz&dzia badawcze, 
jak i tworz!c w#asne propozycje typologiczne (…) Na szczególn! uwag& 
zas#uguje nie tylko diagnozowanie zachowa% miesz!cych si& obszarze 
FOMO, ale tak"e wskazywanie zdrowych nawyków i rekomendacji, które 
pozwalaj! je$li nie eliminowa', to przynajmniej minimalizowa' negatywne 
tendencje zwi!zane ze spektrum tego typu zachowa%. Ta cz&$' raportu 
jest w sposób istotny spo#ecznie u"yteczna, a w zwi!zku z tym zas#uguje 
na powszechnienie. To w#a$nie wiedza o tzw. cyfrowym dobrostanie 
przyczynia' si& mo"e do wypracowywania prawid#owych nawyków, ale 
ju" sama jej $wiadomo$' mo"e minimalizowa' kompulsywne u"ycie 
nowych technologii (…) Z pe#nym przekonaniem rekomenduj& publikacj& 
raportu FOMO 2021: Polacy a l!k przed od"#czeniem podczas pandemii, 
który ods#ania, jak bardzo jeste$my uwik#ani w cyfrowe uniwersum (…)”.  

Fragment recenzji dr hab. Magdaleny Szpunar, prof. UJ


