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Haters gonna hate 
 

Niestety coraz częściej spotykamy w internecie zjawisko hejtu. Coraz częściej 

również rozmawia się o nim i analizuje jego występowanie. Poniższe 

opracowanie nie pretenduje do miana wielkiego raportu, ale na pewno dotyka 

ważnych kwestii, które do tej pory nie były praktycznie poruszane.  

Interesowało mnie, przede wszystkim, co to znaczy hejt, jak sobie z nim 

radzimy i jakie czynniki mogą wpływać na hejt. 

Uzupełnieniem wyników badania jest krótkie opracowanie sposobów radzenia 

sobie z hejtem na przykładzie znanych osób i najpopularniejszych rozwiązań. 

Mam nadzieję, że lektura tego raportu stanie się początkiem kolejnych badań 

tego zjawiska. 

Uzupełnieniem do raportu jest encyklopedia hejterstwa, dostępna na 

receptanahejt.pl. 

 

Monika Czaplicka 

 

O badaniu 

W ankiecie wzięły udział 522 osoby, które prawidłowo wypełniły całą ankietę. Dwie trzecie stanowiły 

kobiety. Próba losowa obejmowała osoby w wieku od 16 do 85 lat. 

Ankietę internetową można było wypełnić w czerwcu 2015. 

Cytowane jest również badanie SW Research, przeprowadzone w dniach 27-28.07.2015 na 800 

internautach w wieku 16-64 lata. Próba losowo-kwotowa. 

 

Recepta na hejt 
To kampania portalu ZnanyLekarz.pl i agencji social media Wobuzz o hejcie w 

sieci. Więcej o akcji na receptanahejt.pl. Znajdziecie tam też leksykon hejterów 

czy encyklopedię hejtu. 

 

 

http://znanylekarz.pl/
http://receptanahejt.p/
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Zjawisko hejtu w internecie 
Zapytałam respondentów czym jest, ich zdaniem, hejt w sieci. Poprosiłam  

o wskazanie wybranych cech z podanej listy. Najczęściej, bo 8 na 10 

internautów wskazało na to, że hejt ma za zadanie obrazić kogoś. Prawie tyle 

samo osób wskazało, że ma sprawić przykrość. 71% wskazało, że jest to 

nieuzasadniona krytyka. To najczęstsze odpowiedzi. 

Prawie połowa wskazała na emocjonalny aspekt hejtu, a tyle samo stwierdziło, 

że jest wyrazem zazdrości. Dla 46% hejt jest tożsamy z negatywnym 

komentarzem. Tylko, a może aż, 28% powiedziało, że jest to krytyka. Wśród 2% 

innych odpowiedzi pojawiły się takie słowa jak złośliwość, żartobliwy punch, 

wulgarny, zniszczenie lub nieuczciwa konkurencja czy wyładowanie frustracji. 

 

Powszechność hejtu 
Zapytałam respondentów czy ich zdaniem, doświadczyli hejtu i zaskakująco dla 

mnie tylko 64% uznało, że ma takie doświadczenia. Ponad jedna trzecia uważa, 

że nie doświadczyła nigdy hejtu w internecie. 

Badanie przeprowadzone przez SW Research potwierdzają te wyniki – 53,4% 

badanych przez nich osób zetknęło się z hejtem w sieci. Jak wyszczególniają, 

najczęściej są to mężczyźni, osoby w wieku do 24 lat oraz te, które mieszkają w 

największych miastach. 

23,4% badanych przez SW Research zetknęło się z hejtem na swój temat, 87% 

widziało, że ktoś inny był hejtowany. 

Na pytanie o przyczynę, ci, którzy deklarowali jego doświadczenie, wskazywano 

przede wszystkim negatywne emocje (jedna trzecia respondentów), zazdrość 

(co czwarty badany), 15% nie wiedziało jaka była przyczyna. Rzadziej 

wskazywano na krytykę – co dziesiąty hejtowany internauta, brak powodu 

wskazywało 9%, a zdenerwowanie 7% badanych. 

Podobne wyniki, do doświadczenia hejtu, pojawiły się w pytaniu o hejtowanie 

innych osób. W naszym badaniu 68% badanych przyznało się do hejtowania 

innych w sieci, wobec 32% którzy tego nigdy nie robili. 

W badaniu SW Research do hejtowania przyznało się tylko 11,3% badanych, 

głównie młodzi (do 24 lat) mężczyźni, z wykształceniem zawodowym i średnim 

ze średnich i dużych miast. 

http://swresearch.pl/news/czytaj/id/110/hejterzy-w-sieci
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Kwestia przyczyn rozkładała się trochę inaczej: dla co czwartego był to wyraz 

negatywnych emocji, dla drugiej ćwiartki objaw krytyki. Co piąty hejter nie 

wiedział dlaczego to robił. 15% przyznało się do zdenerwowania, co dziesiąty 

nie miał powodu, a tylko 6% uznało, że hejtowało z zazdrości. 

 

SW Research zapytało swoich respondentów czym jest dla nich hejt. Ponad 

połowa odpowiedziała, że działaniem mającym skrzywdzić/ośmieszyć inne 

osoby. Tylko kilka procent mniej otrzymały odpowiedzi: umieszczaniem w sieci 

obraźliwych wpisów o innych osobach/wydarzeniach oraz złośliwym 

przedstawianiem innych osób/wydarzeń. Czterech na dziesięciu respondentów 

uważa, że hejt to szerzenie języka nienawiści i podobnych mu działań, 

psychiczne wyżywanie się na innych osobach, a także krytykowanie innych osób 

lub wydarzeń. 

Jedna trzecia badanych SW Research uznaje za hejt pisanie nieprawdy na 

forach i portalach i działanie mające na celu wyrażenie swojego niezadowolenia 

i nienawiści do innych osób/wydarzeń. Co czwarty badany rozumie hejt jako 

namawianie innych osób do obrażania/wyśmiewania osób publicznych. 25% 

ankietowanych twierdzi, że hejt to dla niektórych osób forma spędzania czasu. 

Co ciekawe co piąty badany uważa, że hejt jest sztucznie stworzonym 

problemem. 

 

Monitoring 

Dane z monitoringu sieci nie pozostawiają złudzeń. O hejcie piszemy dużo. W 

ciągu ostatniego roku wypowiedzi w internecie ze słowami hejt, hejter, 

hejtować itd. wspomniano prawie milion razy (946 tysięcy). Dominują 

mężczyźni - 57% do 42%. Najczęściej piszemy  tym na Facebooku – 6 na 10 

wypowiedzi, Twitterze (17%) oraz portalach foto i wideo, np. YouTube – tam 

pojawia się co dziesiąty komentarz o hejcie. 

Kontynuacją badania warto podjąć szczegółową analizę poszczególnych 

przejawów hejtu, np. rasizmu, homofobii czy hejtu na tle zawodowym. 

Danych do analizy oraz wykresy dostarczyła firma Sentione. 
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Grupy zawodowe (i około zawodowe) 
Zdecydowanie najczęściej, naszym zdaniem, hejtowani są celebryci – wskazało 

ich prawie dziewięciu na dziesięciu badanych. Niewiele mniej, bo 83% wskazań 

uzyskali politycy. Na poziomie 55% wskazań pojawili się policjanci oraz 

pracownicy obsługi klienta. Zaraz za nimi, tylko z procentem mniej są 

pracownicy typu call center. Dalej młodzież – 39% wskazań, kobiety – prawie co 

trzeci badany, lekarze – co piąty badany. 17% otrzymali specjaliści internetowi, 

15% pracownicy sektora finansowego, zaraz za nimi pracownicy fizyczni,  

a mężczyźni tylko 6%. 
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SW Research zapytało o znajomość hejterskich komentarzy w trzech sprawach: 

chłopaka z Płońska, który po szykanach popełnił samobójstwo, śmierci w 

wypadku samochodowym syna prezentera telewizyjnego oraz śmierci blogerki 

modowej. W pierwszym przypadku 82,7% badanych słyszało o hejcie, w drugim 

65%, w trzecim 50,5%. Wskazuje to na wysoką skuteczność hejterskich 

komentarzy. 

 

Radzenie sobie z hejtem 
W badaniu SW Research 70,1% badanych odpowiedziało, że z hejtem należy 

walczyć. Jak? Prawie wszyscy respondenci uznali, że administratorzy portalu 

powinni usuwać takie komentarze. Połowa wskazała, że IP hejtera powinno być 

blokowane przez portale. Niewiele mniej uznało, że czytelnicy portalu powinni 

mieć możliwość zgłaszania postów oraz, że hejtowanie powinno podlegać karze 

wynikającej z kodeksu karnego. Prawie co trzeci badany uznał, że zdjęcia 

hejterów powinny być upubliczniane. 

 

W naszej ankiecie 44% badanych wskazało, że radzi sobie z hejtem ignorując 

go. Odpowiada merytorycznie zaledwie 18%. 12% żartuje w takiej sytuacji, a na 

kasowanie decyduje się 7%. Zaledwie procent odpowiada opryskliwie lub szuka 

pomocy. 

Prawie ¾ badanych uważa, że przedstawiciele zawodów zaufania publicznego 

(lekarze, policjanci, sędziowie itd.) nie powinni kasować hejterskich 

komentarzy. Jest to bardzo ciekawy wniosek w świetle wpływu hejterskich 

komentarzy na wiarygodność m. in. lekarzy (o czym poniżej). 

Dla 65% badanych powinny istnieć jakieś regulacje na poziomie prawnym w 

kwestii hejtowania. Widać więc, że prawie 2/3 badanych internautów uważa to 

za znaczący problem, którym powinni zająć się politycy. Najczęściej na potrzebę 

takich zmian w prawie wskazywali ankietowani w młodym wieku tj. w wieku 

25-34 lata. 
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Metody radzenia sobie z hejtem 

Obserwując różne osoby i marki w sieci, byłam w stanie wyodrębnić kilka 

modeli radzenia sobie z hejtem. 

 

Model Sadowskiego 
Michał Sadowski, znany startupowiec, szef narzędzia do monitoringu Brand24, 

kilka lat temu wydawał książkę pt. Rewolucja social media. Obawiając się 

reakcji publiczności, postanowił uprzedzić potencjalna falę krytyki i stworzył 

aplikację, gdzie każdy mógł go hejtować jak chciał jeszcze przed publikacją 

książki. Akcja okazała się sukcesem i setki ludzi intencjonalnie lub tylko dla 

zabawy atakowało Michała. 

W ten sposób, po pierwsze, część negatywnie nastawionych osób mogło 

spuścić parę w kontrolowanym środowisku, po drugie zniechęciło to część 

hejterow, po trzecie, nawet jeśli ktoś decydował się na wyrażanie negatywnej 

opinii, traktowano ją  jak żart, ponieważ taka była konwencja całej akcji. 
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Metoda Skłodowskiej 
W tej metodzie zadaniem hejtowanej osoby jest pokazanie, że hejt to głupie 

zachowanie lub nie przystoi danej osobie. Wykorzystujemy poczucie 

atakującego, że to co robi jest złe. Zwykle można stosować, kiedy agresor nie 

jest zbyt pewny siebie. 
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Metoda na ignorowanie 

Wiele osób preferuję metodę, która teoretycznie nie wymaga od nas niczego. 

Wystarczy nie reagować na pojawiający się hejt. Niestety, często nie zdajemy 

sobie sprawę z tego, że brak reakcji nie oznacza, że treść do nas nie trafia. 

Wydaje mi się, że łatwiej znieść hejt, kiedy coś opisujemy albo reagujemy  

w jakikolwiek sposób niż w sytuacji, kiedy nic nie robimy. 
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Metoda oko za oko 
Sięgając do starożytnych rozwiązań, promowanych między innymi przez 

Drakona, można reagować na hejt hejtem. Wymaga to oczywiście 

odpowiednich predyspozycji oraz samozaparcia, ale na pewno skuteczna 

odpowiedź może zatkać hejtera. Gorzej, jeśli będzie go to tylko nakręcało 

tworząc swoistą spiralę hejtu. 

 

 

 

Metoda na Piotra K. (znanego milionera) 
Przekonani o własnej wspaniałości możemy reagować na hejt podkreślając 

naszą wyjątkowość. Wskazujemy na zalety jakie mamy porównując się do 

hejtera. Może zadziałać dla osób, których ego jest naprawdę wielkie. 
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Metoda racjonalna (aka na Donalda Tuska) 
Niektórzy wierzący w potęgę umysłu mogą wykorzystać metodę racjonalną, 

której założeniem jest pokazanie, że zaprezentowany hejt jest niezgodny  

z rzeczywistością albo nieadekwatny albo cokolwiek innego nieracjonalnego. 
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Metoda Kuźniara 
Jarek Kuźniar często atakowany jest przez różnej maści hejterów. Wypracował 

sobie więc system wyciągania konsekwencji wobec agresorów, a przynajmniej 

grożenie im takowymi. Do najskuteczniejszych pomysłów należy obetnica, że 

doniesiemy na hejtera do jego szefa. 

 

 

 

Metoda na Peszek, czyli Cierpię jak Maria Peszek w Bangkoku 
Marysia Peszek zdaje sobie sprawę z tego, że hejt to VAT od sukcesu i że osoby, 

które coś w życiu osiągają zawsze będą hejtowane. Zamiast więc walczyć, 

Peszek preferuję metodę rozpoznania, akceptacji, a może nawet nawiązania 

sympatycznej relacji. 
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Metoda na dyskutanta 
Możesz próbować rozmawiać z hejterem. Może istnieje przyczyna jego reakcji? 

Może jesteś w stanie zmienić jego nastawienie? W końcu - warto rozmawiać! 

Tylko uważaj, bo jeśli trafisz na głupszego od siebie może sprowadzić Cię do 

swojego poziomu i pokonać doświadczeniem. 

 

 

Screen 1 o Ewie Chodakowskiej 
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Metoda na dystans 
Uśmiech i dystans to broń na hejt dla tych, którzy uważają, że nie trzeba się 

denerwować i można się nie angażować. Jest to trudne, ale dobry humor bywa 

świetnym lekiem na hejterów. Albo zadziała jak płachta na byka. 
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Hejt a wiarygodność 
Postanowiłam sprawdzić jaki jest wpływ hejtu na wiarygodność wybranych 

zawodów. 

Dla lekarzy średnia na skali, gdzie 1 oznaczało mniej wiarygodny, a 7 bardziej 

wiarygodny, respondenci wskazywali średnią 3,05. 37% uznało, że lekarz, który 

jest atakowany przez hejterów jest dla nich tak samo wiarygodny jak ten bez 

hejterskich komentarzy. Dla 35% jest to jednak problem w niewielkim stopniu 

wpływający na wiarygodność. Dla ponad ¼ wiarygodność takiego lekarza jest 

dużo mniejsza (wskazania 1 i 2). 

Hejt mniej dotyka polityków, którzy uzyskali średnią 3,34. Dla ponad połowy 

badanych hejtowany polityk jest tak samo wiarygodny, dla 18% trochę mniej,  

a dla niecałej ¼ dużo mniej wiarygodny (wskazania 1 i 2). 

Ponieważ celebryci uważani są za najbardziej hejtowaną grupę zawodową, 

zdecydowanie tego typu rzeczy nie wpływają na ich wiarygodność (średnia 

3,69). Dla dwóch trzecich badanych hejt nie ma znaczenia. 13% wskazało, że 

hejtowany celebryta jest trochę mniej wiarygodny, wskazania 1 i 2 po 

odpowiednio 6% i 7%. 6% badanych uważa hejtowanego celebrytę za bardziej 

wiarygodnego. 

 

Miejsce pracy a poglądy 
Zastanawiałam się na ile miejsce pracy wpływa na wyznawane poglądy. 

Najpierw sprawdziłam wpływ na opinię czy hejt powinien być prawnie 

regulowany. Nie zaskoczyło mnie, że osoby pracujące w internecie oraz 

przedstawiciele zawodów zaufania publicznego (ZZP) w zdecydowanej 

większości (2/3) uważają, że rozwiązania prawne są potrzebne. Na 

przeciwległym biegunie znajdują się osoby bezrobotne, gdzie sześciu na 

dziesięciu uważa, że to niepotrzebne. 
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Drugą analizą była kwestia wpływu miejsca pracy na to czy należy kasować 

komentarze. Co ciekawe, wsparcie dla kasowania hejterskich komentarzy  

z profilów przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (ZZP) wyrażają 

najbardziej bezrobotni. Chociaż zdecydowana większość przedstawicieli 

wszystkich grup jest zgodna, najmniejsze przyzwolenie na kasowanie 

przedstawiają nie sami zainteresowani, a osoby pracujące w usługach. 

 

Wśród wszystkich grup, internetowi najchętniej żartują, gdy mają zareagować 

na hejt. Przedstawiciele firm produkcyjnych najczęściej ignorują hejt, a grupą 

najczęściej reagującą są przedstawiciele zawodów zaufania publicznego.   
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O badaniu 
W ankiecie wzięły udział 522 osoby, które prawidłowo wypełniły całą ankietę. 

Dwie trzecie stanowiły kobiety.  

Ankietę internetową można było wypełnić w czerwcu 2015. 

 

Praca Procent odpowiedzi 

w internecie 38% 
w usługach 29% 

uczący się 17% 
jako zawód zaufania publicznego 9% 

w produkcji 3% 
bezrobotni 3% 

 

 

 

wiek ankietowanych

16-24 25-34 35-45 45+


