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Wprowadzenie 

Komunikowanie to nieodłączny element funkcjonowania każdej organiza-
cji. Zarówno publika wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, oczekuje, że bę-
dzie ona podejmować dialog budujący mosty ponad podziałami, wyjaśniający 
nieporozumienia, burzący stereotypy. Wszystko po to, aby wzajemne relacje 
oparte były na wartościach powszechnie uznanych za istotne, czyli na wiary-
godności, zaufaniu, zrozumieniu. Opierając komunikację na tych wartościach, 
można myśleć o wypracowaniu długofalowych relacji, które będą podwaliną 
pod strategie sukcesu oraz kapitałem na wypadek sytuacji kryzysowych. 

1. Social media w strukturze Internetu 

Obszar social media (media społeczne, SM) nierozerwalnie związany jest 
z zagadnieniem Web 2.0. Po raz pierwszy termin Web 2.0 został użyty w 2004 
roku1, dla podkreślenia nowych możliwości oferowanych przez usługi interne-
towe. Usługi te były stosowane wcześniej, być może jednak bez pełnej świado-
mości ich możliwości. Termin Web 2.0 definiowany jest na wielu płaszczy-

                                                           
1  R. Brown, Public relations and social media. How to use social media and web 2.0  

in communications, Kogan Page Ltd, London and Philadelphia 2009, s. 1. 
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znach. Z jednej strony, to modne i nowe inicjatywy internetowe2, z drugiej, to 
filozofia organizacji przestrzeni internetowej, fenomen społeczny, nowa jakość 
wykorzystywania Internetu, wreszcie – to nowe technologie i możliwości in-
formatyczne Sieci. Omawiając Web 2.0, często wskazuje się na cechy technicz-
ne, społeczne i wizualne3. Często też, mówiąc o Web 2.0, prowadzi się dyskurs 
poprzez porównanie lub wskazanie różnic w stosunku do Web 1.04. 

Z punktu widzenia osób prowadzących działania public relations za po-
mocą instrumentów Web 2.0, najbardziej istotną kwestią jest fakt, że zmienia 
się rola odbiorców w procesie komunikacyjnym. Następuje przejście od bierne-
go obserwatora do czynnego współtwórcy lub twórcy. Ta interakcja staje się 
wyznacznikiem stosowania komunikacji dwukierunkowej, podstawą prowadze-
nia dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrz-
nym. 

Włodzimierz Gogołek podkreśla, że „tę nową fazę WWW5 zainicjował 
społeczny fenomen – „społeczne media” (social media) – jakim stał się udział 
indywidualnych osób w samodzielnym tworzeniu i dystrybucji produktów in-
formacyjnych za pośrednictwem Internetu”6. Czy jednak rzeczywiście tak jest? 
Czy internauci korzystają z możliwości tworzenia contentu? Czy może nadal 
pełnią role „odtwórców”, które z pewnością są łatwiejsze, nie wymagają znacz-
nego zaangażowania i ujawniania swojego stanowiska? 

Social media, tłumaczone na język polski jako media społeczne, charakte-
ryzują się kilkoma istotnymi cechami, a mianowicie umożliwiają użytkowni-
kom publikację swoich poglądów i opinii, służą współdzieleniu zasobów, są 
nastawione na współtworzenie lub kooperację oraz na budowanie i podtrzymy-
wanie relacji, jak również na komunikację i dyskusję oraz na bieżące informo-
wanie i odnoszenie się do aktualności7. 

                                                           
2  S.D. Kotuła, Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, w: Oblicza Internetu. Archi-

tektura komunikacji sieci, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Elblągu, Elbląg 2007, s. 183. 

3  http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (1.07.2010). 
4  T. O’Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Ge-

neration of Software, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (13.06.2007). 
5  Fazę Web 2.0. 
6  W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-

szawa 2006, s. 18. 
7  Szerzej zob. D. Kaznowski, Podział i klasyfikacja social media, http://networkeddigital. 

com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media/ (3.07.2010). 
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Media społeczne dysponują, poprzez model Web 2.0, szerokim wachla-
rzem środków przekazu – począwszy od tekstu, który dominował w przekazach 
początku Internetu, poprzez obrazy, wideo czy audio. Wszystkie te środki po-
wodują, że interakcja staje się głębsza, sposób przekazu wyraźniejszy, a budo-
wanie relacji prostsze i przyjemniejsze dla internautów. 

Odnosząc się do obszaru social media wykorzystywanych w biznesie, naj-
częściej wskazuje się trzy zasady stosowania ich w praktyce8: 
1. Social media umożliwiają dialog. 
2. Przedsiębiorstwa nie mogą kontrolować rozmowy, ale mogą na nią wpły-

wać. 
3. Wpływ jest podłożem, na którym zbudowane są wszystkie, realne z bizne-

sowego punktu widzenia, relacje.  

2. Aktywność internautów w obszarze social media 

Jak wynika z powyższego, ideą mediów społecznych jest interakcja, ale 
w praktyce okazuje się, że tylko część internautów pozostających w obszarze 
social media decyduje się na tworzenie contentu. Pozostali przyjmują inne role 
„interaktywne”.  

Badania przeprowadzone przez Forrester Research, Inc. pozwoliły wy-
odrębnić grupy pełniące określone role w obszarze social media. Celem badań 
była analiza zachowań społecznych na rynku technologii, a w konsekwencji 
udało się stworzyć profil użytkowników, zamiast ich segmentacji. Wynika to 
stąd, że osoby najaktywniejsze w social media (umieszczone na wyższych po-
ziomach drabiny – rys. 1) wypełniają także role widoczne na niższych jej 
szczeblach, przez co profile częściowo pokrywają się. 

 
 

                                                           
8  L. Safko, D.K. Brake, The Social media bible: tactics, tools, and strategies for business 

success, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009, s. 5. 
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Zmienia statusy na swoich profilach w serwisach społecznościowych*  
Zamieszcza statusy na mikroblogu Twitter*  

Tworzy swojego bloga 
Publikuje na swojej stronie internetowej 
Tworzy treści wideo, które zamieszcza w internecie 
Tworzy treści audio/muzyk, które zamieszcza w Internecie 
Pisze artykuły i komentuje je 

Ocenia i komentuje w internecie produkty i usługi 
Komentuje blogi 
Włącza się do rozmowy na forach internetowych 
Edytuje artykuły w wiki 

Korzysta z RSS 
Dodaje tagi do stron internetowych i zdjęć 

Utrzymują profile w różnych serwisach społecznościowych 
Odwiedza strony serwisów społecznościowych 

Czyta blogi 
Słucha podcastów 
Ogląda pliki wideo zamieszczone przez innych 
użytkowników 
Czyta posty na forach internetowych 
Czyta rankingi klienckie 

Żadne z powyższych 

* Poszczególne grupy uczestniczą w co najmniej jednej  
z wymienionych aktywności miesięcznie, poza grupą Rozmówców, 
która uczestniczy w przynajmniej jednej z wymienionych 
aktywności raz w tygodniu. 

Źródło: North American Technographics Online Benchmark Survey, Q2 2010 (US) 

Źródło: Forrester Research, Inc. 

Drabina aktywności w mediach społecznych 

Twórcy  
(Creators) 

23% 

Rozmówcy 
(Conversationalists) 

31% 

Krytykujący 
(Critics) 

33% 

Kolekcjonerzy 
(Collectors) 

19% 

Fasadowi 
społecznościowcy 

(Joiners) 
59% 

Widzowie 
(Spectators) 

68% 

Bezczynni 
(Inactives) 

19% 

 
 

Rys. 1. Profile użytkowników w obszarze social media według ich aktywności  
(II kwartał 2010) 

Źródło: http://forrester.typepad.com/groundswell/ (6.10.2010).  
 
 
Poszczególne grupy konsumentów, przedstawione na rys. 1, związane są 

z aktywnością internautów w obszarze social media. Klienci zaliczani do „Cre-
ators” (grupa „Twórców”) jest grupą najbardziej aktywną. To właśnie ta grupa 
prowadzi blogi, redaguje własne strony internetowe, tworzy treści i wypełnia 
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Sieć różnego rodzaju contentem – wideo, audio, pisze artykuły i komentuje je. 
Niższą aktywność ma grupa „Conversationalists” (grupa „Rozmówców”), która 
zmienia statusy na swoich profilach w serwisach społecznościowych, zamiesz-
cza statusy na mikroblogu Twitter. Odrębną grupą są „Critics” (grupa „Kryty-
kujących”), oceniający i komentujący w Internecie dobra i usługi, komentujący 
blogi, włączający się w rozmowy na forum internetowym, edytujący artykuły 
w Wiki. W przestrzeni social media funkcjonuje także grupa określana przez 
autorów badania jako „Collectors” (grupa „Kolekcjonerów”), która głównie 
korzysta z RSS i dodaje tagi do postów i zdjęć. Jest to ostatnia grupa, która 
wykonuje jakiekolwiek czynności mogące być identyfikowane z aktywnością 
własną. Kolejne grupy: „Joiners” (grupa „Fasadowych społecznościowców), 
„Spectators” (grupa „Widzów”) oraz „Inactives” (grupa „Bezczynnych”) są 
użytkownikami biernymi, wykazującymi swą aktywność jedynie w formie od-
twórczej. Grupa „Fasadowych społecznościowców”9 utrzymuje profile w róż-
nych serwisach społecznościowych, swą aktywność wyraża także poprzez od-
wiedzanie stron serwisów społecznościowych. Do grupy „Widzów” zaliczone 
zostały osoby wykazujące aktywność poprzez czytanie blogów, słuchanie pod-
castów, oglądanie wideo innych użytkowników, czytanie postów na forach, 
czytanie rankingów klienckich czy czytanie tweedów, zaś grupa „Bezczynnych” 
nie jest związana z żadną dotychczas wymienionych czynności. 

Wyniki raportu odnośnie do drugiego kwartału 201010 roku (rys. 2) są zbli-
żone do wartości uzyskanych w czwartym kwartale 2009 roku. Najbardziej 
aktywne grupy internautów oscylują wokół wartości 23–33% ogółu badanych. 
Wśród internautów-użytkowników social media „Twórcy” stanowią 23% bada-
nej grupy (porównując wyniki badań otrzymane w roku 2009 do 2008, zauwa-
żono przyrost internautów w tym profilu z 16% do 24%11), „Rozmówcy” sta-
nowią około 31% (w roku 2008 grupa ta nie była wyodrębniona), a grupa „Kry-
tykujących” 33% ogółu badanych (w roku 2009 – 37%).  

Grupy o średniej aktywności w obszarze social media, a mianowicie: „Ko-
lekcjonerzy”, „Fasadowi społecznościowcy” i „Widzowie”, zgromadziły odpo-
wiednio 19, 59 i 68% publiczności (w roku 2009 wartości te były bardzo po-

                                                           
9  Dla przejrzystości od tego momentu w artykule nazwy grup będą wykorzystywane 

w polskim tłumaczeniu nazw. 
10  http://forrester.typepad.com/groundswell/ (6.10.2010). 
11 www.slideshare.net/fordrm/delaware-conference-on-volunteerism-social-media-primer 

(25.07.2010). 
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dobne i wyniosły: 20, 59 i 70%). Grupa internautów o najniższej aktywności  
– „Bezczynni” – stanowi 19% populacji (2009 rok – 17%, 2008 rok – 25%). 

 
 

 
 

Rys. 2. Profile użytkowników w obszarze social media (II kwartał 2010 r.). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://forrester.typepad.com/groundswell/ 
 (6.10.2010). 

 
 
Analizując dynamikę, można zauważyć, że przyrost uczestników profilu 

„Twórców” jest znacznie mniej dynamiczny niż profilu „Fasadowych społecz-
nościowców”, co może oznaczać, że internauci chętnie próbują zaistnieć po-
przez social media, ale brakuje im chęci, odwagi, pomysłu, aby funkcjonować 
o krok dalej niż założenie profilu w serwisie społecznościowym czy bierna ob-
serwacja. Siłą mediów społecznych, na podstawie badań Forrester Research, 
Inc., są wciąż internauci-konsumenci, a nie internauci tworzący content. Z ba-
dań Forrester Research, Inc. wynika, że internauci nadal pozostają w strefie 
konsumentów, nie angażując się w tworzenie zawartości Sieci. Niska aktyw-
ność internautów upatrywana jest przez M. Gladwella w więziach, które łączą 
społeczności internetowe. Według niego więzi te są zbyt słabe, aby uruchomić 

społecznościowcy 
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aktywność internautów, sprowokować ich do działania nie tylko w świecie wir-
tualnym, ale również, a może przede wszystkim, w „realu”12. 

 
 

 
 

Rys. 3. Dynamika zmian użytkowników w obszarze social media (II kwartał 2007  
 – II kwartał 2010) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://forrester.typepad.com/groundswell/ 

(6.10.2010); www.slideshare.net/allanwhite/social-media-101-slides-full?src= 
related_normal&rel=2960398 (6.10.2010); http://forrester.typepad. com/gro-
undswell/2010/01/conversationalists-get-onto-the-ladder.html (25.07.2010). 

3. Komunikowanie a wspólnota Sieci 

Wyniki badań Forrester Research, Inc. dotyczące aktywności internautów 
w obszarze social media wpisują się w dyskusje socjologiczne początków ko-
mercyjnego Internetu. Wtedy to, z jednej strony, przestrzegano przed Interne-
tem jako narzędziem, które dążyć będzie do destrukcji więzi społecznych świata 
realnego, z drugiej zaś, upatrywano w Internecie szansę na podtrzymywanie 
tych więzi. Wówczas, na początku lat 90. ubiegłego wieku, istotny głos w dys-
kusji zabrał Howard Rheingold, który w swej książce Virtual Communities13 
                                                           

12  J. Sosnowska, Czy przez Facebook staliśmy się nudni?, „Gazeta Wyborcza” 6.10.2010, 
dodatek „Teleinformatyka”, s. 4. 

13  Książka została wydana w 1993 r. 
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twierdził, że Internet umożliwia tworzenie się nowych wspólnot, które skupiają 
ludzi wokół wspólnych wartości i zainteresowań14. Rheingold pisał także, iż 
owe społeczności nie pozostaną jedynie w sferze świata wirtualnego, ale będą 
mogły rozwijać się „w fizyczne spotkania, przyjacielskie przyjęcia i materialne 
wsparcie dla członków ich wirtualnej wspólnoty”15. Z drugiej strony grono 
sceptyków powątpiewało w sensowność inwestowania we wspólnoty online, 
gdyż według nich nie dawały one szans na stworzenie realnych wspólnot, 
a wręcz przeciwnie – mogły służyć alienacji, ucieczkom od życia realnego16. 
Wątpliwości odnośnie do funkcjonowania wspólnot w przestrzeni Internetu 
skutkowały pojawianiem się kolejnych prac, w których rozważano szanse na 
wykorzystanie ich potencjału w zorganizowanych działaniach. Znamienne wy-
daje się jedno z pytań postawionych przez B. Wellmana i M. Gulia w Net sur-
fers dont’ ride alone: Virtual communities as communities17, a mianowicie czy 
wirtualne społeczności są rzeczywistymi społecznościami. 

Wellman i Gulia pokazali, że większość wirtualnych wspólnot specjalizuje 
się i dywersyfikuje, przekształcając się po pewnym czasie „w miejsca zapew-
niania osobistego wsparcia, zarówno materialnego, jak i emocjonalnego”18. 
Pokazali także, że nie wolno analizować tymi samymi metodami wspólnot wir-
tualnych i rzeczywistych (fizycznych), gdyż funkcjonują one na różnych po-
ziomach rzeczywistości. Wellman podkreślał, że społeczności wirtualne zorga-
nizowane są w przeważającej części na tak zwanych więziach słabych, ale na 
tyle dynamicznych, że zdolnych do podtrzymywania interakcji i generowania 
wzajemności. 

Ideę słabych więzi19 podtrzymuje również M. Castells, według którego 
sieć szczególnie intensywnie sprzyja rozwijaniu więzi słabych, które są uży-
teczne w dostarczaniu informacji oraz otwieraniu możliwości niskim kosztem. 
Według E. Bendyka, „słabe więzi są o wiele bardziej znaczące, gdyż działają 
jak kluczowe połączenia spajające sieć społeczną, pozornie luźne kontakty 
otwierają nierzadko dostęp do informacji z innych grup społecznych o różnej od 
                                                           

14  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 362. 

15  Ibidem. 
16  Taki pogląd wyznawali np. Mark Slouka czy Dominique Wolton. Za: ibidem, s. 363. 
17  http://citeseerx.ist.psu.edu (3.10.2010). 
18  M. Castells, op.cit., s. 364. 
19  Ibidem, s. 365. 
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naszej pozycji społecznej”20. Co ciekawe zaobserwowano dowody wzajemnego 
wspierania się w sieci osób połączonych słabymi więziami. Fakt ten warto 
uwzględniać przy konstruowaniu strategii komunikowania w Internecie, szcze-
gólnie w obszarze usług pozwalających łączyć użytkowników w różnorakie 
sieci, gdyż poprzez łączenie się osób o odmiennych cechach społecznych (stąd 
m.in. „więzi słabe”) można kolportować komunikaty do grup znacznie liczniej-
szych niż pierwotnie prognozowane.  

M. Castells, odnosząc się do systemu komunikacyjnego generującego rze-
czywistość wirtualną, stwierdził, że „jest to system, w którym sama rzeczywis-
tość (tzn. materialna/symboliczna egzystencja ludzi) jest całkowicie schwytana, 
w pełni zanurzona w wirtualnym układzie obrazów, w świecie wyobraź-sobie- 
-że, w którym pozory nie tylko znajdują się na ekranie, za pośrednictwem któ-
rego komunikuje się doświadczenie, lecz stają się tym doświadczeniem”21. Da-
lej Castells wyjaśnia: „ze względu na jego22 istnienie, wszystkie rodzaje przeka-
zów w nowym typie społeczeństwa funkcjonują w trybie binarnym: obec-
ność/nieobecność w multimedialnym systemie komunikacyjnym. Tylko obec-
ność w tym zintegrowanym systemie umożliwia komunikowalność i uspołecz-
nienie przekazu. Wszystkie inne przekazy są redukowane do indywidualnych 
wyobrażeń lub do coraz bardziej marginalizowanych subkultur utrzymujących 
kontakty twarzą w twarz. Z perspektywy społeczeństwa, komunikacja oparta na 
elektronice (zapośredniczona typograficznie, audiowizualnie albo komputero-
wo) jest komunikacją”23. Konkludując, zauważa, że „nowy system komunika-
cyjny radykalnie przekształca przestrzeń i czas, fundamentalne wymiary ludz-
kiego życia. To, co lokalne, zostaje uwolnione od swych kulturowych, histo-
rycznych, geograficznych znaczeń i ponownie zintegrowane w funkcji sieci lub 
w kolaże obrazów, wytwarzając przestrzeń przepływów, która zastępuje prze-
strzeń miejsc. Czas zostaje wymazany w nowym systemie komunikacyjnym, 
gdyż przeszłość, teraźniejszość i przyszłość można zaprogramować tak, aby 
wchodziły ze sobą w interakcje w jednym przekazie”24. 

                                                           
20  M. Szpunar, Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Interne-

cie, w: Oblicza Internetu. Architektura komunikacji sieci, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2007, s. 100. 

21  M. Castells, op.cit., s. 378. 
22  Tu: nowego systemu komunikacji. 
23  M. Castells, op.cit., s. 379. 
24  Ibidem, s. 380. 
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4. Zarządzanie wirtualnymi sieciami 

Zarządzanie wirtualnymi sieciami powinno być zorganizowane wokół kil-
ku wartości. Podstawową jest interaktywność, która w paradygmacie Web 2.0 
oznacza personalizowanie treści i indywidualizowanie oferty oraz komuniko-
wanie konwersacyjne polegające na wymianie informacji i szybkim ich łącze-
niu25 w myśl słów Paula Millera: „Web 1.0 prowadziła ludzi do informacji, Web 
2.0 prowadzi informację do ludzi”26. Interaktywność stanowi kluczowy motyw 
w zarządzaniu komunikacją organizacji w przestrzeni social media, gdyż wy-
pełnia postulat komunikacji dwukierunkowej, tak pożądanej w realizacji działań 
komunikacyjnych. Ważny jest nie tylko przekaz płynący z organizacji do jej 
otoczenia, ale również – a może wręcz przede wszystkim – odpowiedź otocze-
nia, reakcja zwrotna mająca wpływ na kolejne etapy komunikowania. Zarzą-
dzanie komunikacją w obszarze social media polega na umiejętnym prowadze-
niu rozmowy w taki sposób, aby nawiązać dialog dający zrozumienie, szacunek, 
wiarygodność i zaufanie obu jego stronom. Niezwykle istotne jest, aby prowa-
dząc dialog, używać retoryki właściwej obszarowi social media, a język dosto-
sować do grupy, z którą prowadzona jest komunikacja. Ważne jest inspirowanie 
społeczności organizacji do dialogu, aktywnego uczestnictwa w jej życiu, zapo-
znawania się z przekazami. 

Zarządzanie komunikacją z otoczeniem organizacji w obszarze social me-
dia to także reorganizacja czasu pracy27. Mimo iż polscy internauci w przewa-
żającej mierze wykorzystują Internet podczas standardowego czasu pracy, to 
obserwując social media widać, że aktywność internautów nie gaśnie w godzi-
nach wieczornych, nocnych czy podczas czasu wolnego (wakacje, święta i tym 
podobne). Stąd też, aby skutecznie zarządzać komunikacją, warto czasowo 
zdywersyfikować osoby zajmujące się tym obszarem, co zapewni organizacji 
kontrolę nad komunikatami pojawiającymi się w SM, przez co zapewni ciągłość 
interakcji z odbiorcami, jak również może stać się zabezpieczeniem przed po-
tencjalną sytuacją kryzysową. Dywersyfikacja osób obsługujących obszar so-
cial media może być również środkiem pomocnym w zarządzaniu sytuacją kry-
zysową. W momencie, gdy ważne jest reagowanie w odpowiednim momencie, 

                                                           
25  S.D. Kotuła, op.cit., s. 185. 
26  N. Rahiman, Web 2.0, a Social Phenomen Beyond Technology, http://blog.niyas. 

com/?p=4 (1.10.2010). 
27  D. Kaznowski, Strategia w social media, http://networkeddigital.com/ (5.10.2010). 
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przesunięcie osób pracujących w standardowych godzinach pracy w przestrzeń 
dotychczas wolną, może być efektywnym rozwiązaniem. 

Zarządzanie komunikacją w obszarze social media to także koordynacja 
komunikacji social media z pozostałymi kanałami komunikacyjnymi wykorzys-
tywanymi przez organizację. Zintegrowana komunikacja nie może być pustym 
frazesem, ale strategią organizacji na zarządzanie komunikatami opuszczający-
mi ją. Tak jak media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) wspierają się nowymi 
mediami, tak nowe media, aby funkcjonować, w znacznej mierze wykorzystują 
potencjał swoich poprzedników. Różnicą jest to, że reguły postępowania są 
inne. Wynikają one z odmiennego środowiska, innych instrumentów, sposobów 
oddziaływania. Z jednej strony koordynacja i integracja kanałów komunikacyj-
nych organizacji (zarówno w obszarze social media, jak i ogólnie instrumentów 
internetowych z mediami tradycyjnymi) pozwala na zwielokrotnienie intensyw-
ności przekazów, z drugiej zaś pozwala uniknąć niebezpieczeństw związanych 
z nieporozumieniami pomiędzy odrębnymi działami organizacji przygotowują-
cymi odrębne części strategii. Brak komunikacji pomiędzy członkami organiza-
cji realizującymi działania w obszarze social media z grupą odpowiedzialną za 
tradycyjne media relations może prowadzić do niespójności przekazu, ale także 
być ogniskiem zapalnym sytuacji kryzysowej.  

Biorąc pod uwagę wyniki badań Forrester Research, Inc przytoczone po-
wyżej, można być optymistą w zakresie możliwości realizacji strategii komuni-
kacyjnych w obszarze social media. Co prawda grupa internautów najbardziej 
aktywnych („Twórcy”, „Rozmówcy”, „Krytykujący”), na których organizacjom 
powinno najbardziej zależeć, gdyż są w stanie najszybciej podjąć dialog z orga-
nizacją, nie jest jeszcze zbyt liczna. Silnie natomiast zaznaczone są grupy 
o średniej aktywności, a mianowicie „Fasadowi społecznościowcy” i „Widzo-
wie”, co powinno rodzić optymizm, gdyż członkowie tychże wirtualnych spo-
łeczności prowadzą aktywność odtwórczą, co przy odpowiedniej konstrukcji 
strategii komunikacyjnej pozwala dotrzeć z przekazem (rys. 3). 

Podsumowanie 

Zarządzanie komunikacją organizacji w przestrzeni social media nie jest 
łatwe. Problemy wynikają przede wszystkim z faktu, że instrumenty pojawiają-
ce się w owej przestrzeni rodzą się na naszych oczach. Stąd brak doświadczeń, 
wypracowanych metodologii, przykładów prezentujących dobre i złe praktyki 
na podstawie bazy wiedzy. Całość strategii polega więc na zręcznym dostoso-
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wywaniu instrumentów social media do potrzeb organizacji oraz takim kon-
struowaniu strategii komunikacyjnej organizacji, aby spełnić paradygmaty  
Web 2.0 z punktu widzenia komunikowania.  
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Summary 
 
The article is taking the subject matter of managing the communication of the or-

ganization in area social media. In the article bases were discussed social media, philo-
sophy Web 2.0 and virtual communities (Rheingold, Castells). The article shows fin-
dings of the activity of internauts in area social media (Forrester Research, Inc.). 
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