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W badaniu EuroBlog 2007 „Europejska perspektywa na 
wykorzystanie social software* w zarządzaniu komunika-
cją – rezultaty i implikacje” wzięło udział 409 specjalistów 
branży PR z 24 krajów Europy. Badanie zostało przygo-
towane i przeprowadzone przez niezależnych naukowców 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii pod auspicjami 
europejskiego stowarzyszenia piarowców – EUPRERA. Jego 
celem było zrozumienie wykorzystania social software, a 
szczególnie blogosfery w działaniach public relations w 
Europie.
Podobnie jak poprzednie opracowanie, EuroBlog 2006, 
tegoroczne badanie przyjęło formę internetowej ankiety, 
którą przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2006 roku. 
Jej twórcy podkreślają, że ankietowani nie byli modelową 
próbą: w większości legitymowali się wyższym wykształ-
ceniem, byli zatrudnieni w branży hi-tech i konsultingu. 
Zdaniem autorów jest to specyficzna grupa, która pracuje 

w bardzo konkurencyjnym otoczeniu i szybciej niż inne 
grupy zawodowe zyskuje doświadczenie w wykorzystaniu 
nowych mediów.

Nowa szansa
Badania EuroBlog 2006, które po raz pierwszy prezento-
wały obraz europejskiej blogosfery, wykazały, że zaledwie co 
czwarty praktyk PR czyta blogi, co piąty je prowadzi, a 25 
proc. piarowców ignoruje blogosferę. Wyniki tegorocznego 
opracowania są zaskakujące. Wskazują one, że jesteśmy 
świadkami powstawania nowej, wirtualnej rzeczywistości, a 
blogowanie przestało już być nieznaną formą komunikacji.
Podwoiła się liczba zarówno odwiedzających blogi, jak i 
autorów wirtualnych dzienników. Aż pięciokrotnie więcej 
jest także piarowców, którzy komentują zapiski na forach 
innych blogowiczów. Ta znacząca zmiana to efekt wzrostu 
zaufania do nowej formy komunikacji, a także oswojenia się 

Ankietowana próba

Płeć:
kobiety - 45 proc.
mężczyźni - 54 proc.

Wykształcenie:
licencjat - 31 proc.
studia magisterskie - 31 proc.
MBA - 7 proc.

Doświadczenie:
1-2 lata - 11 proc.
3-5 lat – 21 proc.
6-10 lat – 30 proc.
11-20 lat – 23 proc.

Stanowisko: 
executive - 40 proc.
menedżerowie – 30 proc.
współpracownicy – 10 proc.

Miejsce pracy
korporacje – 41 proc.
agencje – 34 proc.
wolni strzelcy – 12 proc.

Branża: 
hi-tech – 22 proc.
konsulting - 21 proc.
media – 18 proc.
pracownicy naukowi – 12 proc.

Źródło: EuroBlog 2007

Social software w służbie PR.
Blogi docenione przez 
piarowców z Europy

Opracowanie raportu EuroBlog 2007

Na dziesięciu piarowców czterech pisze blogi, ośmiu przyznaje się do ich 
regularnego czytania, a co drugi komentuje pojawiające się posty. Tylko 7 
proc. ignoruje nowe medium. Badanie EuroBlog 2007 pokazuje wyraźny 
wzrost zainteresowania blogosferą. Piarowcy coraz częściej postrzegają ją jako 
miejsce, które umożliwia prowadzenie działań komunikacyjnych i zapewnia 
bezpośredni kontakt zarówno z klientami, jak i szerszą publicznością.
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z kolejną nowością techniczną. Specjaliści PR zaczęli dostrze-
gać blogowanie jako wartościową odsłonę szybkiej komuni-
kacji. Coraz większy odsetek piarowców uważa prowadze-
nie blogów za część swojej codziennej pracy. Dowodem na 
to jest zwiększona częstotliwość odwiedzin blogosfery. W 
poprzednim badaniu 36 proc. respondentów deklarowało 
zaglądanie na blogi raz w miesiącu. Obecnie zaledwie co 
dwudziesta osoba wchodzi na nie z tak rzadką częstotliwoś-
cią. Co więcej, dwóch na dziesięciu piarowców zagląda na 
blogi po kilka razy dziennie! Zupełny brak zainteresowania 
tą sferą internetu deklarowało w tegorocznym zestawieniu 
jedynie 7 proc. badanych. W ubiegłym roku odsetek ten był 
zdecydowanie wyższy, gdyż obejmował aż co czwartego 
badanego (26 proc.).
Wykorzystanie blogów wzrasta, a samo medium jest na tyle 
dynamiczne, że piarowcy dostrzegają potrzebę codziennej 
lektury wybranych blogowiczów. Największą zaletą jest 
aktualność i szybkość publikowanych na blogach informacji 
oraz komentarzy. Działają one jak wczesny system ostrze-
gania przed nadchodzącym kryzysem.

Bariery w blogowaniu
Jako jedną z głównych barier tworzenia blogów ankieto-
wani wskazują brak odpowiednich osób, które potrafiłyby 
się zmierzyć z ideą prowadzenia dziennika internetowego. 
Brak pracowników, którzy mogliby być odpowiedzialni za ten 
rodzaj komunikacji w internecie wskazuje 69 proc. respon-

dentów, czyli trzy razy więcej niż w ubiegłorocznym zesta-
wieniu (22 proc.).
Piarowcy za kłopotliwy uważają także brak bezpośredniej 
kontroli nad komentarzami zamieszczanymi przez internau-
tów. Problem ten dostrzega nadal co trzeci ankietowany.
Warto podkreślić, że wraz z rozwojem blogosfery wśród 
piarowców wzrosła świadomość niebezpieczeństw, jakie są 

Źród³o: EuroBlog 2007

Przyswoiæ nowe kana³y 
komunikacji i technologie 
– 28 proc.

Stworzyæ wzory etyczne i 
kodeksy dla praktyków PR 
– 12 proc.

Znaleźæ nowe sposoby 
komunikowania w miêdzy-
kulturowym kontekście 
– 18 proc.

Po³¹czyæ komunikowanie 
z korporacyjnymi/
organizacyjnymi strategiami 
– 20 proc.

Stworzyæ nowe metody 
ewaluacji i kontroli w 
komunikowaniu 
– 22 proc. n = 391

Wykres 1. Najważniejsze wyzwanie dla branży public relations w kolejnych trzech latach

Tabela 1. Częstotliwość odwiedzin blogów (dane 
w proc.)

2007 2006
Kilka razy dziennie 18 brak 

danych
Codziennie 20 18
Kilka razy w tygodniu 19 9
Raz w tygodniu 13 10
Raz w miesiącu 5 36
Odwiedziny blogosfery jedynie 
po otrzymaniu linka od znajo-
mych, współpracowników etc. 

17 brak 
danych

Nigdy 7 26

2007 n= 619, 2006 n=587
Źródło: EuroBlog 2007
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związane z prowadzeniem dzienników internetowych. O 
ile w pierwszym badaniu problem ataków z sieci nie został 
poruszony, o tyle w opracowaniu EuroBlog 2007 co piąty 
ankietowany przyznaje, że ma go na uwadze. Podobnie jak 
problemy natury prawnej. Odpowiedź na pytanie, które 
informacje mogą znaleźć się na stronach bloga, a które raczej 
nie powinny zaprząta głowę co trzeciego ankietowanego. 
Ponad 30 proc. piarowców uważa, że oprócz konsekwencji 
natury prawnej problemem jest fakt, że opublikowane infor-
macje mogą okazać się przydatne także konkurencji.
Odrębną i coraz bardziej problematyczną zdaniem piarow-
ców kwestią jest brak możliwości faktycznego pomiaru, jakie 

korzyści finansowe przynosi blogowanie i czy warto w nie 
inwestować czas i pieniądze. Obecnie takie spostrzeżenia 
ma 42 proc. ankietowanych. W ubiegłorocznym badaniu ten 
aspekt akcentował jedynie co trzeci badany (31 proc.).

Wyzwania dla blogosfery
Inwestowanie czasu w prowadzenie internetowych zapi-
sków to duże wyzwanie dla niemal wszystkich piarowców. 
Aż 83 proc. ankietowanych ma problemy z wygospodarowa-
niem czasu na prowadzenie systematycznej komunikacji za 
pośrednictwem bloga. To ośmiokrotny wzrost w ocenie tego 
zagadnienia w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem! Nie-
wątpliwie dowodzi on coraz bardziej świadomego podejścia 
do tematu blogowania, dzięki czemu obserwujemy odejście 
od abstrakcyjnej oceny sytuacji na korzyść tej uwzględniają-
cej aspekty praktyczne. Potwierdzają to dalsze dane - wśród 
nich ocena piarowców na temat formułowania odpowiedzi 
na komentarze internautów. Za poważny problem uważa 
ten aspekt ośmiu na dziesięciu ankietowanych, przy 37 proc. 
respondentów w ubiegłorocznym badaniu.
Okazuje się, że wyzwaniem nie jest samo prowadzenie bloga, 
ale czynienie to w sposób kreatywny i mogący zainteresować 
otoczenie. Jeszcze przed rokiem istotę pomysłu i strategii na 
prowadzenie bloga doceniało czterech na dziesięciu piarow-
ców. Dziś ich liczba się podwoiła. Niemal tyle samo, bo 88 
proc., zwraca uwagę na zjawisko integracji komunikowania 
za pośrednictwem blogów z ogólną strategią komunikacyjną 
firmy. Aż dwóch na trzech badanych (65 proc.) uważa za 

Tabela 2. Formy aktywności w blogosferze (dane 
w proc.)

2007 2006
Czytanie 79 37
Komentowanie 51 10
Prowadzenie własnego 
bloga

38 21

Wykorzystanie przeglą-
darki RSS

50 31

2007 n= 625, 2006 n=587
Źródło: EuroBlog 2007

Tabela 3. Problemy utrudniające wykorzystanie 
blogów (dane w proc.)

2007 2006
Zbyt trudna do 
zaimplementowania 
technologia

5 2

Obawa o bezpieczeń-
stwo (ataki hakerów 
itd.)

22 brak danych

Obawa o kwestie 
prawne

34 brak danych

Brak możliwości kon-
troli komentarzy 
czytelników

32 9

Brak osób, które mogą 
poprowadzić blog

69 22

Brak możliwości bezpo-
średniego porównania 
nakładu środków prze-
znaczonych na prowa-
dzenie bloga do otrzy-
manych zysków (ROI)

42 31

Brak możliwości 
pomiaru wpływu, 
jaki blog wywiera na 
otoczenie

34 31

2007 n= 591, 2006 n=587
Źródło: EuroBlog 2007

Tabela 4. Największe możliwości wynikające z blo-
gowania (dane w proc.)

2007 2006
Monitorowanie 
otoczenia

81 10

Możliwość szybkiej 
reakcji

74 11

Możliwość autentycz-
nej, osobistej komuni-
kacji z otoczeniem

77 13

Docieranie do nowych 
odbiorców

75 15

Bezpośrednia komu-
nikacja z pominięciem 
dziennikarzy

63 22

Otrzymywanie infor-
macji zwrotnej

73 7

Zaangażowanie 
pracowników

54 29

Łatwa do założe-
nia i tania platforma 
komunikacyjna

54 31

Kształtowanie wize-
runku firmy idącej z 
duchem czasu

55 33

2007 n= 506, 2006 n=597
Źródło: EuroBlog 2007
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istotne wyzwanie oddzielenie osobistych komentarzy od 
tych, które dotyczą bezpośrednio organizacji.

Korzyści z blogowania
Pomimo wskazywanych zjawisk problematycznych więk-
szość piarowców widzi w blogowaniu korzyści. Aż 81 
proc. respondentów dostrzega w wirtualnych dziennikach 
bardzo dobre medium do ogólnego monitorowania otocze-
nia, przy 10 proc. badanych w ubiegłorocznym zestawie-
niu. Siedmiokrotnie więcej osób niż ostatnio docenia moż-
liwość szybkiej reakcji za pośrednictwem internetowego 
dziennika na zaistniałe problemy. Na tę możliwość wska-
zuje trzy czwarte respondentów. Niemal tyle samo ankie-
towanych widzi w blogach szansę na autentyczną, osobi-
stą komunikację i możliwość docierania do coraz nowych 
odbiorców z uwzględnieniem dwustronnej komunikacji. Za 
dużą zaletę 63 proc. badanych uznaje możliwość pominię-
cia dziennikarzy w bezpośredniej komunikacji z czytelni-
kami. Poprzednio na ten aspekt wskazywało jedynie 22 
proc. respondentów.

Monitoring zainteresowania blogiem
Kwestia monitoringu zainteresowania internetowymi wpi-
sami nadal traktowana jest po macoszemu. O ile w więk-
szości pytań związanych z dostrzeganiem korzyści czy barier 
w prowadzeniu blogów widać wyraźny wzrost liczby osób 
wypowiadających się na ten temat, o tyle w kwestii monito-
ringu popularności blogów badania ujawniły małe czy nawet 

znikome zainteresowanie respondentów tą tematyką. Na 
pytanie, jakich narzędzi używają blogowicze do pomiaru 
popularności swoich dzienników 37 proc. twierdzi, że 
sprawdza jedynie liczbę wizyt na blogu. Tylko jedna piąta 
ankietowanych używa profesjonalnych narzędzi do bada-
nia zainteresowania stroną, a 14 proc. korzysta z własnych 
indywidualnie opracowanych metod monitoringu. Podobny 
odsetek badanych (13 proc.) wcale nie monitoruje swojego 
bloga, a 28 proc. przyznaje, że monitoruje niesystema-
tycznie. Popularnym narzędziem jest przeglądarka RSS-ów. 
Korzysta z niej już co drugi badany.

Przyszłość należy do social software
Wyniki badań jednoznacznie wskazują na większą popular-
ność w kolejnych latach blogosfery i social software w zinte-
growanej komunikacji. Aż 89 proc. badanych jest zdania, że 
będą one tak nierozłącznie związane z komunikowaniem via 
Internet, jak obecnie witryny internetowe. Już teraz rewolu-
cjonizują one sposób, w jaki komunikujemy - uważa 85 proc. 
ankietowanych w ramach EuroBlog 2007. Oprogramowania 
umożliwiające interakcję z odbiorcami widocznie wpływają 
na sferę działań public relations. Obecnie większa jest także 
wiedza o możliwościach, jakie stwarza blogowanie.
Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, dużym chęciom 
zakładania i kontynuowania działań w blogosferze nie towa-
rzyszy jednak wzrost liczby osób potrafiących rzetelnie i 
systematycznie prowadzić blogi. Pojawia się więc nisza dla 
specjalistów PR, którzy dzięki przygotowaniu i doświad-
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czeniu w tym zakresie staną się cennymi nabytkami dla 
organizacji.

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują, że blogowa-
nie będzie się rozwijało w równie dynamicznym tempie, 
co obecnie. Internetowe wpisy w dziennikach, a także 
zamieszczane do nich komentarze mają duże znaczenie 
przy wprowadzaniu nowych programów czy rozwiązań 
organizacyjnych. Są również niemal darmowym wczesnym 
systemem ostrzegawczym w razie wystąpienia kryzysu. 
Najważniejsze zadanie, jakie stawiane jest użytkownikom 
blogosfery to pokazywanie ważności tej sfery działania dla 
współczesnego biznesu.
Można już chyba mówić o fenomenie europejskiego pia-
rowego blogowania. Niestety, w Polsce zainteresowanie 
blogami korporacyjnymi nie jest jeszcze tak duże, jak w 
innych częściach Europy. Można się jednak spodziewać, że 
rozwój tej sfery jest tylko kwestią czasu.

Agnieszka Białobrzeska 
Współpraca: Kinga Podraza

W oparciu o badania: Zerfass, Ansgar, Sandhu, Swaran, 
Young, Philip (2007): EuroBlog 2007: European Perspectives 
on Social Software in Communication Management – Results 
and Implications, Leipzig/Luzern/Sunderland: www.eurob-
log2007.org/euroblog2007-results.pdf (marzec 2007)

* social software - oprogramowanie zorientowane na kształ-
towanie i rozwijanie społeczności, służące komunikacji, inter-
akcji i współpracy (za niemiecką Wikipedią)

Tabela 5. Jakie strony monitorują piarowcy? (dane 
w proc.)

2007 2006
Strony grup aktywistów 29 3,2
Strony konkurencji 47 15
Blogi tematyczne, 
zawierające istotne 
informacje dla naszego 
biznesu

60 40

Blogi dziennikarskie 42 32
Strony społeczności 
internetowych (np. 
MySpace)

22 brak danych

Strony zawierające 
nowe formy komunika-
cji (np. YouTube)

32 brak danych

Analizy i raporty 
inwestorów

22 brak danych

Strony testowe dla 
usług i produktów

24 brak danych

2007 n= 494, 2006 n=587 
Źródło: EuroBlog 2007


