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Popularność mediów społecznościowych wśród użytkowników Internetu wywołała zainteresowanie tym medium
między innymi wśród firm, poszukujących kontaktu z uczestnikami społeczności. Stały się one obszarem zain-
teresowania badaczy marketingowych. Ich specyfika wymaga jednak wypracowania szczególnego podejścia,
które będzie uwzględniało charakter możliwych do uzyskania danych. Wyzwania stojące przed badaczami me-
diów społecznościowych, takie jak połączenie aspektu ilościowego i jakościowego, czy problem złożoności i do-
boru wskaźników, świadczą o potrzebie usystematyzowania wiedzy w tym obszarze. 

Streszczenie

MEASUREMENT OF ACTIVITY IN SOCIAL MEDIA 
— A CHALLENGE FOR CONTEMPORARY MARKETING RESEARCH

Popularity of social media among Internet users resulted in popularity of this medium among companies
looking for contact with the participants of the community. Social media became as well a marketing
research area of interest. Challenges social media researchers are facing, such as a combination of
quantitative and qualitative aspects, and the problem of complexity and the selection of indicators,
demonstrate the need to systematize the knowledge in this area.
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Wprowadzenie

Media społecznościowe niezmiennie, w przeciągu ostatnich lat zdobywają coraz
większą popularność — nie tylko w przestrzeni prywatnej użytkowników Internetu, ale
także w wymiarze ich zachowań zawodowych i relacji z dostawcami i producentami
dóbr, z których korzystają. Popularność społeczności wśród konsumentów automatycz-
nie wywołała zainteresowanie tym medium wśród firm, instytucji, polityków i wszystkich,
którzy poszukują kontaktu z uczestnikami społeczności. Media społecznościowe stały się
obszarem zainteresowania badaczy marketingowych. Ich specyfika wymaga jednak wy-
pracowania szczególnego podejścia, które będzie uwzględniało charakter podejmowa-
nych w nim aktywności. Poniżej zarysowano wpływ mediów społecznościowych na
współczesną rzeczywistość konsumencką oraz specyfikę badań w tym obszarze. Podjęto
również próbę odpowiedzi na pytanie o to, jakie czynniki warto uwzględniać, w przypad-
ku pomiaru w mediach społecznościowych. 

Nowa przestrzeń badawcza

Przez społeczność internetową rozumie się „grupę bazujących na internetowych
rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych pod-
stawach Web 2.0, i które to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez
użytkowników treści”1. Wszystkie serwisy, platformy, strony internetowe, oferujące
możliwość interakcji, można uznać zatem za element służący budowaniu społeczno-
ści. Są wśród serwisy sensu stricte społecznościowe, takie jak Facebook, czy nk.pl,
jak również blogi i mikroblogi, fora tematyczne, czy serwisy oferujące różnego rodza-
ju treści, które umożliwiają nawiązywanie relacji pomiędzy użytkownikami2. Wśród
dwudziestu najpopularniejszych witryn w Polsce (tabela 1), większość oferuje możli-
wość podjęcia interakcji pomiędzy uczestnikami, tym samym stając się przestrzenią
dla tworzenia społeczności. 
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1 A. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Hori-

zons, 2010, nr 53 (1), s. 59–68. 
2 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Warszawa 2010, s. 160. 



Tabela 1. TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

uużżyyttkkoowwnniiccyy  ((rreeaall  uusseerrss)) zzaassiięęgg  wwśśrróódd  iinntteerrnnaauuttóóww

Grupa Google 18 792 499 89,81%
Grupa Allegro — GG 16 471 532 78,72%
facebook. com 15 620 832 74,65%
youtube. com 14 681 847 70,17%
Grupa Onet. pl 14 353 502 68,60%
Grupa Wirtualna Polska — Orange 12 965 425 61,96%
Grupa Gazeta. pl 12 171 500 58,17%
Grupa Interia. pl 11 741 499 56,11%
Grupa O2 9 221 561 44,07%
wikipedia. org 9 184 344 43,89%
Grupa Nk. pl 7 897 607 37,74%
Grupa Polskapresse 7 236 817 34,59%
ask. com 6 946 699 33,20%
Grupa Murator — Time 6 003 537 28,69%
Grupa Ringier Axel Springer 5 819 784 27,81%
Grupa Cyfrowy Polsat 5 181 312 24,76%
Grupa Infor 4 841 710 23,14%
delta-search. com 4 726 887 22,59%
Grupa Media Regionalne 4 568 334 21,83%
Grupa Edipresse. pl 4 542 738 21,71%

Źródło: Gemius, https://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2013-10-30/01

W 2012 roku, 71% polskich gospodarstw posiadało dostęp do Internetu3. Spośród
użytkowników Internetu 87% deklaruje, że korzysta z mediów społecznościowych. Jedy-
nie 8% spośród nich, korzysta z nich rzadziej niż raz w tygodniu4. Społeczności stają się,
szczególnie dla młodszych użytkowników Internetu, nierozerwalnym elementem co-
dzienności5. Niektóre z badań wskazują, że prawie połowa młodych internautów uaktu-
alnia swoje profile w mediach społecznościowych w nocy lub po przebudzeniu6. 

Z perspektywy biznesowej, jeszcze istotniejsze jest to, że serwisy społecznościowe za-
czynają mieć również wpływ na podejmowane przez użytkowników decyzje zakupowe.
Autorzy raportu How Digital Influences How We Shop Around the World podają, że 46%
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3 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf, 15.11.2013r. 
4 http://www.arc.com.pl/portale_spolecznosciowe_pod_lupa-41999457-pl.html, 15.11.2013r. 
5 J. Van Den Bergh, M. Behrer, Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno, Warszawa 2012. 
6 A. Podlaski, Marketing społecznościowy, Gliwice 2010, s. 19. 



badanych przyznaje, że media społecznościowe mają wpływ na podejmowane przez
nich decyzje zakupowe7. Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia w paź-
dzierniku 2012 roku wynika, że 22% użytkowników społeczności postrzega je jako cen-
ne źródło informacji na temat ofert firm (rysunek 1). 

Rysunek 1. Czym są dla Pani/Pana portale społecznościowe (możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 

Źródło:? Portale społecznościowe pod lupą, ARC Rynek i Opinia, październik 2012, http://www.arc.com.pl/porta-
le_spolecznosciowe_pod_lupa-41999457-pl.html

Powszechną obecność mediów społecznościowych w życiu konsumentów potwier-
dza ilość użytkowników poszczególnych portali. Jeden z najpopularniejszych serwisów
społecznościowych w Polsce — Facebook — ma ponad 11 mln użytkowników8. Fanów
najpopularniejszych profili w tym serwisie liczy się również w milionach9. Obecność kon-
sumentów w sieciach społecznościowych automatycznie pociągnęła więc za sobą poja-
wienie się w społecznościach różnego rodzaju podmiotów, w tym firm oferujących swo-
je usługi i produkty. W 2011 roku firmowy profil na Facebooku miało ponad 71 tys. pol-
skich firm. Poza zaznaczeniem obecności w danym medium społecznościowym, firmy
starają się wejść w relację z użytkownikami danego serwisu. Podejmują działania, które
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7 http://es.nielsen.com/site/documents/NielsenGlobalDigitalShoppingReportAugust2012.pdf, 15.11.2013r. 
8 http://brandpro.pl/facebook_rozlozony_na_liczby, 15.11.2013r. 
9 Fanpage „Serce i rozum” ma ponad 1,8 mln fanów. http://www.sotrender.pl/fanpage-trends, 15.11.2013r. 



mają służyć wzbudzeniu zaangażowania, które z kolei ma przełożyć się na realizacje ce-
lów biznesowych. Z drugiej strony, poszukują również użytkowników społeczności, któ-
rzy są lub mogą stać się klientami, w celu skierowania oferty właśnie do nich10. Przeglą-
dając wyniki raportu firmy Syncapse — The value of a Facebook fan 2013: revisiting
consumer brand currency in social media11, powód zainteresowania firm działaniami
w mediach społecznościowych wydaje się jasny. Fani marki na Facebooku wydają śred-
nio niemal dwa razy więcej niż nie-fani (rysunek 2). 

Rysunek 2. Różnica między fanami i nie fanami marki

MMiiaarraa FFaannii NNiiee--FFaannii

Średnie wydatki ($) 255 139
Prawdopodobieństwo rekomendacji (wyniki 8–10, 10-punktowa skala) 85% 60%
Ogólne wrażenie (wyniki 8–10, 10-punktowa skala) 87% 61%
Prawdopodobieństwo zakupu (wyniki 4–5, 5-stopniowa skala) 88% 60%
Aktualni użytkownicy 78% 43%
Zadowolenie z używania (tylko obecni użytkownicy, wyniki 8–10, 10-punktowa skala) 87% 74%
Prawdopodobieństwo dalszego korzystania (tylko obecni użytkownicy, wyniki 8–10, 
10-punktowa skala) 91% 82%

Żródło: The value of a Facebook fan 2013: revisiting consumer brand currency in social media, 
http://www.syncapse. com/value-of-a-facebook-fan-2013/#.UokFKOJtZAE

Wśród deklarowanych powodów, dla których firmy prowadzą swoje profile w me-
diach społecznościowych, respondenci badania przeprowadzonego przed Deloitte na
przełomie 2011 i 2012 roku, wskazywali głównie podążanie za trendami (62% respon-
dentów) i pozytywny wpływ na wizerunek marki (59%)12 (rysunek 3). 

Użytkownicy społeczności dysponują szerokim wachlarzem działań, jakie mogą pod-
jąć w reakcji na działania podmiotów funkcjonujących w społecznościach. Od biernego
odbioru treści po wejście w zaangażowaną reakcję. Samo bycie klientem danej marki
jest często dla uczestnika społeczności wystarczającym powodem, aby wejść w relację
z marką. Często wskazywaną przyczyną jest również chęć otrzymania zniżki, ale także
pokazanie innym użytkownikom, że wspiera się daną markę13 (rysunek 4). 
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10 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Fa-

cebook_2012_PL.pdf, 15.11.2013r. 
11 http://www.syncapse.com/value-of-a-facebook-fan-2013/#.UokFKOJtZAE, 15.11.2013r. 
12 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,20badania, %20rankingi/pl_Fa-

cebook_2012_PL.pdf, 
13 http://www.cmbinfo.com/cmb-cms/wp-content/uploads/2012/03/Email-and-Facebook-Consumer-Pulse-Repo-

rt_2012.pdf, 15.11.2013r. 



Rysunek 3. Cel obecności firm w mediach społecznościowych

Źródło: Biznes społecznościowy — nowa era w komunikacji biznesowej, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf

Rysunek 4. Pięć głównych powodów, dla których ludzie stają się fanami marki na Facebooku 

Źródło: 10 Facts About Why and How Consumers „Like” and Subscribe, http://www.cmbinfo.com/cmb-cms/wp-
content/uploads/2012/03/Email-and-Facebook-Consumer-Pulse-Report_2012

Co niezwykle istotne z perspektywy firm, użytkownicy mediów społecznościowych
traktują aktywność na profilach firmowych często tak, jak aktywność swoich przyja-
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ciół. Z badań przeprowadzonych przez firmę K2, przy wykorzystaniu metody eye-tra-
cking wynika, że zachowania użytkowników Facebooka, biorąc pod uwagę reakcje
na treści zamieszczane przez znajomych i marki, różnią się nieznacznie14. Czas i za-
angażowanie poświęcone profilom marek lub profilom tematycznym jest niemal taki
sam. (rysunek 5). 

Rysunek 5. Różnice w zaangażowaniu w treści w zależności od pochodzenia treści

Źródło: Jak konsumujemy posty znajomych i marek na Facebooku? Eye tracking stron głównych użytkowników 
i fanpages marek, http://www.k2.pl/_files/K2_UserExperience_Facebook_Eyetracking.pdf, 

Obecność mediów społecznościowych w rzeczywistości konsumenckiej wydaje się
nieunikniona. Powyżej zarysowany obraz wskazuje, że społeczności stały się nieodłącz-
nym elementem aktywności współczesnych konsumentów. Z perspektywy firmy znacze-
nie mają nie tylko te działania, które są odpowiedzią na działania firmy w społeczno-
ściach, ale również inne, które mówią o tym, co jest dla klienta ważne, co zwraca jego
uwagę. Badając te elementy, firmy mogą w lepszy sposób dopasować swoje działania
w społecznościach. Z tego względy, coraz istotniejsze dla firm staje się badanie społecz-
ności. 
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14 http://www.k2.pl/_files/K2_UserExperience_Facebook_Eyetracking.pdf, 15.11.2013r. 



Badanie społeczności

Użytkownicy społeczności pozostawiają „ślady” swojej obecności w sieci. „Ślady” te
dotyczą tak bezpośrednich reakcji na działania firmy — komentarze, polubienia, udo-
stępnienia treści proponowanych przez firmę, jak również zachowań, które pośrednio
mogą być związane z działalnością firmy — na przykład podejmowanie tematyki zwią-
zanej z produktem oferowanym przez firmę. Oba rodzaje „śladów” są z punktu widze-
nia działalności firmy istotne. Wiedza na temat pierwszego rodzaju aktywności pozwala
na sprawdzenie efektywności podejmowanych działań i modelowanie działań w przy-
szłości. Natomiast dane na temat aktywności użytkowników społeczności w ogóle (oczy-
wiście dotyczących określonej grupy bądź określonej tematyki), dają szeroki obraz, któ-
ry może posłużyć na przykład badaniu trendów rynkowych15. 

Pomimo korzyści płynących z badania społeczności, nie jest ono powszechnie stosowa-
ne przez firmy obecne w sieci. W raporcie CapGemini i HBRP można przeczytać, że brak
monitoringu jest jednym z powodów braku dojrzałości w funkcjonowaniu polskich firm
w społecznościach16. Zgodnie z raportem Deloitte, na pytanie o to, czy firma monitoruje tre-
ści zamieszczane w mediach społecznościowych, jedynie 24% badanych firm odpowiedzia-
ło, że stosuje wyspecjalizowane narzędzia do szerokiego monitoringu treści17 (rysunek 5). 

Rysunek 6. Czy firma monitoruje działalność w społecznościach? 

Źródło: Deloitte.
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15 http://jarekroszkowski.pl/wykorzystanie-social-media-monitoringu-w-badaniach/, 15.11.2013 r. 
16 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Fa-

cebook_2012_PL. pdf, 15.11.2013 r. 
17 Ibidem.



Badanie społeczności to głównie monitoring treści, jakie pojawiają się w tych me-
diach oraz pozyskiwanie danych na temat reakcji uczestników na te treści. Wiele z por-
tali społecznościowych oferuje zintegrowane narzędzia, dzięki którym firmy otrzymują
wiele podstawowych informacji na temat swojej obecności w danym medium. Na rynku
pojawiają się również kolejne wyspecjalizowane podmioty oferujące zautomatyzowane
narzędzia służące do monitorowania niemal całego Internetu18. W obu przypadkach fir-
ma, która jest obecna w mediach społecznościowych, może uzyskać olbrzymie ilości da-
nych dotyczących reakcji na podejmowane przez nią działania. Wyzwaniem staje się se-
lekcja i interpretacja uzyskanych wyników. 

Monika Czaplica przytacza za Davidem Berkovitzem sto sposobów na pomiar me-
diów społecznościowych19. 

Tabela 2. 100 sposobu pomiaru społeczności
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18 Za przykład można podać narzędzia firm: Sotrender, Brand24, czy Newsprint. 
19 http://socjomania.pl/jak-mierzyc-social-media/, 15.11.2013 r. 

1. Głośćność wytworzonego przez konsumentów buzzu
(szumu) dla marki bazując na ilości postów

2. Wartość szumu bazująca na ilości impresji (wyświetleń) 
3. Wzrost szumu w czasie
4. Szum w ciągu dnia/części dnia
5. Okresowość szumu
6. Konkurencyjny szum
7. Szum kategorii/tematu
8. Szum w kanałach (forum, social networks, blogi, itd.) 
9. Szum w stadium zakupu 

10. Populaność kapitału
11. Wzmianki w głównych mediach
12. Fani
13. Podążający
14. Przyjaciele/znajomi
15. Wzrost fanów, podążających, znajomych
16. Miernik wirusowości/przesyłania dalej
17. Zmiana w mierniku wirusowości
18. Drugi stopień dotarcia 
19. Udostępnianie/instalacje
20. Ściągnięcia
21. Wrzucanie/uploads
22. Oglądanie zainicjowane przez użytkownika 
23. Miernik udostępnienia lub lubienia do liczby obejrzeń

24. Lubie to/ulubione
25. Komentarze
26. Oceny
27. Społeczne zakładki/social bookmarks
28. Subskrypcje (rss, podcastów, serii wideo) 
29. Odwiedzenia strony/pageviews (blogi, miktrostrony itd.) 
30. Efektywność CPM oparta na kwocie wydatków po-

dzielona przez ilość wyświetleń
31. Zmiany w rankingach wyszukiwarek dla stron linkują-

cych przez social media
32. Zmiana w wyszukiwaniach share of voice dla wszyst-

kich social stron promujących markę
33. Wzrost wyszukiwań ze względu na aktywność społeczną
34. Procent szumu zawierający linki
35. Linki w rankingach poprzez wpływ osób publikujących
36. Procen szumu zawierający multimedia 
37. Share of voice na stronach społecznościowych w cza-

sie prowadzenia odpłatnej kampanii w mediach
w tym samym środowisku

38. Wpływ dotarcia do konsumentów
39. Wpływ dotarcia do osób publikujących (blogerów itd..) 
40. Wpływ uczestnistwa marki w kanałach społecznych
41. Dane demograficzne dotyczące grupy docelowej

związanej z social media



cd. tabeli 2

Źródło: Jak mierzyć social media, http://socjomania.pl/jak-mierzyc-social-media

W powyższym zestawieniu można znaleźć tak wskaźniki proste, dotyczące na przy-
kład ilości fanów, jak i takie, które wymagają porównania różnych wskaźników. Niektó-
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42. Dane demograficzne dotarcia do widzów (audiencje)
przez social media

43. Zaintereowania/tradycje zachowań w social media
naszej grupy widzów

44. Rozkład geograficzny uczestniczących konsumentów
45. Objętość nastrojów w postach
46. Objętość nastrojów w wyświetleniach
47. Wzorst nastrojów przed, w trakcie, po programach so-

cial mediów
48. Języki jakimi mówią partycypujący konsumenci
49. Czas spędzony z dystybuowanymi treściami
50. Czas spędzony na stronie przez przejście z linku w so-

cial mediach
51. Metody docierania do treści 
52. Kliknięcia
53. Procent ruchu generowanego przez pozyskane media
54. View-throughs 
55. Liczba inerakcji
56. Interakcje/stopień zaangażowania
57. Liczba interakcji społecznych w stosunku do liczby

konsumentów
58. Procent obejrzeń wideo
59. Podjęte sondaże/oceny/głosy zdobyte
60. Powiązania marki
61. Przemyślenia zakupowe
62. Liczba generowanych przez użytkowników zgłoszeń
63. Eksponowanie wirtualnych prezentów
64. Ilość wysłanych wirtualnych prezentów
64. Relatywna popularność treści
66. Dodane tagi
67. Atrybuty tagów 
68. Rejestracje przez zewnętrzne social loginy (np. Face-

book Connect, Twitter OAuth) 
69. Rejestracje przez kanały 
70. Wejścia konkursowe
71. Liczba uczestników czatu
72. Liczba edytorów wiki

73. Wpływ marketingu i wydarzeń offline/poza Interne-
tem w social marketingu i szumie

74. Wytworzone przez użytkowników treści do użycia
przez marketerów w innych kanałach

75. Klienci pomocy
76. Oszczędności w stosunku do klienta związane z bezpo-

średnimi interakcjami w social mediach w porównaniu do
innych kanałów (np. call center, marketing w sklepach) 

77. Oszczędności generowane przez możliwość łączenia
się klientów międzysobą

78. Wpływ na FCR 
79. Satysfakcja klientów
80. Głośność informacji zwrotnych od klientów
81. Oszczędzanie czasu na research i rozwój ze względu

na uzyskiwanie informacji zwrotnych z social media
82. Sugestie implementowane poprzez informacje

zwrotne z social mediów
83. Koszty oszczędzone ze względu na brak wydatków

na tradycyjny research
84. Wpływ na sprzedaż online
85. Wpływ na sprzedaż offline
86. Obniżenie wskaźnika odkupienia
87. Wpływ na inne zachowania offline (np włączenie te-

lewizora itd.) 
88. Potencjalni klienci
89. Przykłady produktów
90. Odwiedziny strony z listą sklepów
91. Zmiana konwersji w związku do ocen i recenzji
92. Rate of customer/visitor retention
93. Wpływ na wartość życia klienta
94. Koszty pozyskiwania klientów /utrzymania w media

społeczne
95. Zmiany w podziale rynku
96. Zdobyte medialny wpływ na wyniki z płatnych mediów
97. Odpowiedzi na społeczne venty
98. Uczestnictwo w wydarzeniach osobistych
99. Pozyskanie nowych pracowników

100. Uzyskane aplikacje i CV



re z nich są ilościowe, inne mają charakter jakościowy. Przy takiej ilości wskaźników, któ-
re można uzyskać, kluczowe staje się usystematyzowanie podejścia do pomiaru. 

W odpowiedzi na to wyzwanie pojawiają się opracowania, których autorzy proponu-
ją pewne klasyfikacje systematyzujące sposób podejścia do pomiaru społeczności. Dla
przykładu, Jeremiaha Owyanga oraz Johna Lovetta w swojej pracy Social Marketing
Analytics, A New Frameworkfor Measuring Results in Social Media20 proponują podział
ze względu na cele stawiane aktywności w mediach społecznościowych, wskazując jed-
nocześnie dla poszczególnych grup celów wskaźniki pomiaru. 

Rysunek 7. Klasyfikacja wskaźników pomiaru społeczności w zależności od celów biznesowych

CCeellee  bbiizznneessoowwee KKlluucczzoowwee  WWsskkaaźźnniikkii  WWyyddaajjnnoośśccii  ((KKPPII))  

Wskaźnik Share of Voice
Wspieranie dyskusji Zaangażowanie uczestników dyskusji

Zasięg dyskusji

Aktywni Adwokaci
Wspieranie Adwokatów marki Działanie Adwokatów

Oddziaływanie Adwokatów

Rozkład ocen
Ułatwianie obsługi Rozkład czasu

Ocena satysfakcji

Trendy wśród tematów
Wsparcie innowacyjności Rozkład sentymentu

Oddziaływanie komunikowanej idei

Źródło: Social Marketing Analytics, A New Framework for Measuring Results in Social Media, 
http://www.slideshare.net/asisti/social-media-analytics

Podejście to podkreśla potrzebę wyjścia od celów, jakie stawiane są przed obecno-
ścią firmy w mediach społecznościowych. Wyjście od celów pozwala badać właściwe
wskaźniki i skupiać się na tych, które są istotne z punktu widzenia prowadzonych dzia-
łań. Ułatwiają również pomiar zwrotu z inwestycji w działania w mediach społecznościo-
wych21. Berkovitz z agencji 360i, proponuje również nadawanie wag poszczególnym
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20 http://www. slideshare. net/jeremiah_owyang/altimeter-report-social-marketing-analytics?from=embed, 15.11.2013 r. 
21 http://memeburn.com/2013/07/you-can-and-should-measure-social-roi-heres-how/, 15.11.2013 r. 



wskaźnikom tak, aby uzyskać rzetelny pomiar prowadzonych kampanii22. Popularność
zyskują również złożone wskaźniki, które pozwalają ocenić rzeczywiste zaangażowanie
odbiorców treści oferowanych przez firmy w sieci. Dla przykładu, posty wrzucane przez
firmy na portalu Facebook widzi średnio jedynie 35% fanów23. Stąd, prosty wskaźnik —
ilość fanów, nie będzie miarodajny, dla pomiaru liczby odbiorców publikowanej treści.
Wśród wskaźników, które relatywizują proste wskaźniki, aby uzyskać miarodajne dane
można wskazać Engagement Rate, czy Social Quality Index24. 

Szczególnie istotną, z punktu widzenia pomiaru mediów społecznościowych, wy-
daje się również kwestia relacji pomiędzy danymi ilościowymi i jakościowymi, jakie
można uzyskać w wyniku monitoringu społeczności. Oparcie się jedynie na wskaźni-
kach ilościowych, bez odniesienia ich do jakościowych danych może zaburzyć rzeczy-
wisty obraz funkcjonowania firmy w społeczności. Kluczowe jest w tym aspekcie nie
tylko podawanie liczby osób na przykład polecających daną treść zaproponowaną
przez firmę, ale również kontekst w jakim treść została polecona. Może bowiem oka-
zać się, że klienci polecają daną treść, ale po to aby przestrzec innych, bądź ośmie-
szyć działalność firmy25. 

Firmy oferujące zautomatyzowany monitoring społeczności udostępniają swoim
klientom informacje na temat kontekstu, czy wydźwięku treści jakie pojawiają się w sie-
ciach społecznościowych. Informacja taka pozwala określić, czy dana aktywność ma
charakter pozytywny, czy negatywny z punktu widzenia firmy. O ile jednak informacje na
temat częstości występowania pewnych zjawisk w sieci mogą być dostarczane w sposób
całkowicie zautomatyzowany, to dane na temat jakości danych aktywności wymagają
ingerencji osoby — badacza, która będzie w stanie określić jakościowy charakter danej
aktywności. Zautomatyzowanie tego procesu stanowi jedno z większych wyzwań stoją-
cych przed dostawcami narzędzi do monitoringu społeczności26. 
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22 http://www.slideshare.net/davidberkowitz/100-ways-to-measure-social-media-promotion-marketing-association-

2010?from=ss_embed, 15.11.2013 r. 
23 http://www.technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,14421192,Ile_osob_naprawde_widzi__co_publikujesz_na_Face-

booku_. html, 15.11.2013 r. 
24 http://www.egospodarka.pl/76315,Media-spolecznosciowe-nowy-kanal-komunikacji-marketingowej,3,20,2.html,

15.11.2013 r. 
25 Jakościowy charakter pozyskiwanych w wyniku monitoringu sieci danych prezentują raport oferowane na przykład

przez firmę Brand24 — zobacz przykłady: http://jarekroszkowski.pl/wykorzystanie-social-media-monitoringu-w-badaniach,

15.11.2013 r. 
26 http://www.cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/05/trendy_gd_jroszkowski_social_media_monitoring_ja-

ko_zrodlo_wartosciowych_danych.ppsx, 15.11.2013 r. 



Podsumowanie

Media społecznościowe to dzisiaj ogromna przestrzeń aktywności użytkowników Inter-
netu. Członkowie społeczności realizują w nich tak swoje przydatne jak i i konsumpcyjne ce-
le. Co za tym idzie, społeczności stały się dla firm nową platformą do podejmowania dialo-
gu ze swoimi klientami. Wszystkie te zachowania wymagają analizy, dzięki której możliwe
jest miedzy innymi podniesienie skuteczności działań podejmowanych w społecznościach. Ko-
lejne narzędzia do monitoringu, pojawiające się na rynku badawczym świadczą o rosnącej po-
trzebie w tym zakresie. Wyzwania stojące przed badaczami mediów społecznościowych, takie
jak połączenie aspektu ilościowego i jakościowego, czy problem złożoności i doboru wskaźni-
ków, świadczą natomiast o potrzebie usystematyzowania wiedzy w tym obszarze. 
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