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W powyższych wynikach zsumowane zostały odpowiedzi: „zgadzam się w dużym stopniu” i „zgadzam się w bardzo dużym stopniu”. 

Badanie ankietowe (CAWI) przeprowadzone na panelu internetowym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1038 osób. Kwoty 
dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Spośród 
tej grupy wyłoniono 270 osób, które zadeklarowały, że przynajmniej raz w tygodniu korzystają z Instagrama. Badanie przeprowadzono 
w dniach 4-10 lipca 2019 na zlecenie infuture hatalska foresight institute.

Źródło: infuture hatalska foresight institute, sierpień 2019
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Świat prezentowany na Instagramie 
jest światem nieprawdziwym, 
wykreowanym

Zdecydowana większość treści na 
Instagramie nastawiona jest na lajki

Inspirują mnie treści na Instagramie 

Na Instagramie kobiety się często 
samouprzedmiotowiają 

Instagram pomaga mi nawiązywać 
i budować relacje z ludźmi 

Przeglądanie niektórych zdjęć na 
Instagramie sprawia, że miewam 
gorsze samopoczucie, niższą 
samoocenę i obniżony nastrój 

Na Instagramie panuje postawa 
„my life is cooler than yours” 

Instagram służy mi do wyrażania siebie 

Na Instagramie mężczyźni się często 
samouprzedmiotowiają 

Instagram jest dla mnie głównym 
źródłem informacji 

62 %     

65 %     

34 %     

51 %     

62 %     

30 %     

64 %     

36 %     

67 %     

38 %     

25 %     

50 %     

36 %     

46 %     

19 %     

32 %     

64 %     

46 %     

47 %     

25 %     

68 %     

Instagram: really fake world?


