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Nie chodzi o format
treści. Chodzi o to,
co treść robi z odbiorcą
Pamiętam maila od redakcji pewnego serwisu, z którym miałem współpracować. Po tym
jak przesłałem im próbkę swojej twórczości, napisali: „Świetne, ale będziemy musieli to
podzielić na kilka mniejszych tekstów. Ludzie nie czytają długich tekstów w Internecie”.
Jestem sceptycznie nastawiony do tak kategorycznych stwierdzeń. Zawsze wtedy mam
ochotę zapytać, skąd to wiemy. W tym przypadku też zapytałem. I dowiedziałem się, że
z doświadczenia. Hmm… własne doświadczenie jest obarczone tyloma błędami poznawczymi, że jest dla mnie – delikatnie mówiąc – mało wartościowe. Może to, jakie treści
ludzie czytają i przekazują dalej nie zależy od cech samych treści – formatu, długości czy
typu (lista, artykuł, wywiad), tylko od tego, co treść robi z czytelnikiem. Bez względu na to,
jakiej jest długości.
Łatwo jest powiedzieć, że ludzie nie czytają długich tekstów. Ale udowodnienie tej tezy
jest dużo trudniejsze. To trochę tak, jakby stwierdzić, że ludzie nie czytają długich książek,
podczas gdy jeden z największych sukcesów wydawniczych ostatnich lat to książki dla
dzieci i młodzieży, czyli seria siedmiu powieści autorstwa J.K. Rowling, wydanych w latach
1997–2007. A przecież mówi się, że młodzi nie czytają, tym bardziej grubych książek.
Co ciekawe, sama seria to doskonały przykład marketingu wirusowego. Informacje o pierwszej książce – wydanym w 1997 roku Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym – dzieciaki
przekazywały sobie z ust do ust jak najgorętszą plotkę.
Przywiązanie do formatu łatwo wyjaśnić. Wideoklip powinien trwać trzy minuty, tekst ma
mieć góra 600 znaków, a live na Facebooku nie powinien przekraczać kilku minut.
Moje najpopularniejsze wideo to wywiad z Włodkiem Markowiczem, który trwa 2 godziny
i 45 minut; jeden z popularniejszych live’ów na Facebooku trwa ponad 45 minut, podczas
których dwoje ludzi, ubranych w kombinezony ochronne, nakłada coraz więcej gumek recepturek na arbuza; a na blogu Buffer App znajdziesz mnóstwo długaśnych artykułów, które
ludzie z branży przekazują sobie, żeby dzielić się wiedzą.
Czasem format będzie ważny. Zawsze jednak najistotniejsze będzie to, co treść robi
z odbiorcą. I to, co motywuje odbiorcę danej treści, żeby podzielić się nią dalej. Wyłączając
z tego oczywiście motywacje finansowe, bo nie będziemy się zastanawiali w tej książce nad
motywacjami Honki Biedronki, czyli Honoraty Skarbek, do nagrywania Instastories o podróbkach perfum.
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Dwie najistotniejsze motywacje do dzielenia się treściami w Internecie (i nie tylko) to
altruizm (chcemy pomóc innym) i narcyzm (chcemy, żeby ci, którym pomogliśmy, myśleli
o nas dobrze). To z kolei, co treść robi z nami i dlaczego zwracamy na nią uwagę, w dużej
mierze nie zależy od jej długości, atrakcyjności, ale od tzw. kartografii kulturowej, czyli od
naszej reakcji na treść wpisanej w jeden z obszarów mapy interakcji z treścią. „Kulturowa
kartografia” to termin stosunkowo nowy. Po raz pierwszy, w znaczeniu mapy reakcji na treść,
zaczął posługiwać się nią serwis BuzzFeed. Na tej mapie znajdziemy m.in. takie reakcje, jak
„tak, to o mnie”, albo „cała prawda!”. To zapisane i przebadane reakcje na treści. Ciągle
uzupełniany zbiór zapisanych emocjonalnych mikroreakcji na treść.
BuzzFeed w ten sposób kategoryzuje treści. I dobrze, bo ten kod pozostaje w zgodzie
z tym, co wiemy o reakcjach i motywacjach ludzi z wielu badań. Na przykład badania przeprowadzonego przez Jonaha Bergera i Katherine L. Milkman1.
Badacze ci postanowili wykorzystać takie narzędzia jak algorytmy machine learning2
i analizę semantyczną, żeby sprawdzić, jakie treści udostępniają odbiorcy, i może – co ważniejsze – jakie emocje i stany są powiązane z wirusowością. Istotniejsze jest to, „co treść robi
z czytelnikiem”, a nie to, jaki ma format. Taką przynajmniej tezę stawia BuzzFeed, taką też
tezę stawiali Berger i Milkman.
Celem badania było sprawdzenie, jakiego typu artykułu ze strony „New York Timesa” są
najchętniej udostępniane. Bot (tzw. webcrawler3) co 15 minut odwiedzał i indeksował treści
ze strony www.nytimes.com, w okresie od 30 sierpnia do 30 listopada 2008 roku. W sumie przeanalizował 7000 artykułów. Ponadto sprawdzał też, które z nich były najczęściej
udostępniane. Zbiór danych, zebranych przez bota, zawierał informacje o kilku potencjalnie
istotnych cechach artykułu (temat, umiejscowienie na stronie, rozpoznawalność autora).
Z 7000 artykułów 20%, czyli 1400 zyskało status najczęściej udostępnianych.
By sprawdzić i udokumentować emotogenność (zawartość emocjonalną) każdego artykułu,
zastosowano analizę zautomatyzowanego sentymentu. Dzięki temu ustalono, które emocje
o jakiej wartości wzbudzał dany artykuł. Brano pod uwagę dwie zmienne: wartościowość
(jaką ma wartość i ważność dla czytelnika artykuł) i emocjonalność, tzw. obciążalność afektywną każdego artykułu. Program komputerowy (LIWC 4) zliczał pozytywne i negatywne
słowa w każdym tekście. Korzystał przy tym z listy 7630 słów, które zostały zakwalifikowane
jako pozytywne lub negatywne. Emocjonalność została określona ilościowo, procentem słów
zakwalifikowanych jako dodatnie lub ujemne.
J. Berger, K.L. Milkman, What Makes Online Content Viral, „Journal of Marketing Research” , kwiecień
2012, Vol. 49, No. 2, s. 192–205.
2
Uczenie maszynowe, samouczenie się maszyn albo systemy uczące się (ang. machine learning) – dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (sztuczna inteligencja).
3
Robot internetowy (lub też robot indeksujący) – program zbierający informacje o strukturze, stronach
i treściach znajdujących się w Internecie. Efekty pracy robota mogą być różne, w zależności od jego przeznaczenia.
4
LIWC, czyli Linguistic Inquiry and Word Count, to program komputerowy, który służy do analizy semantycznej i ładunku emocjonalnego tekstu. Ty także możesz z niego skorzystać. Na stronie http://www.
liwc.net/tryonline.php możesz przeprowadzić własne, uproszczone analizy badawcze. Dowiesz się np.,
czy twój tekst (niestety tylko w języku angielskim) jest bardziej osobisty czy formalny. Albo czy jest nacechowany pozytywnie, czy negatywnie.
1
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W badaniu nie zabrakło też ludzi. Byli oni niezbędni, by sklasyfikować stopień bardziej
specyficznych cech treści. To znaczy, które z pozytywnych i negatywnych emocji wchodziły
w grę. W szczególności takie emocje jak gniew, lęk, podziw, zachwyt, groza i smutek. Rozróżniono też, czy artykuły zawierały praktyczne, przydatne informacje, czy też wywołały
zainteresowanie i zaskoczenie (zmienne kontrolne). Do oszacowania wpływu zmiennych
zastosowano model regresji logistycznej 5.
Opis badania może wydawać się skomplikowany. Chciałem go jednak zaprezentować,
by było jasne, że chodziło o naprawdę poważne badanie, w którym programy komputerowe
wykorzystano do analizy i katalogowania zawartości i emotogenności 6. Ludzi zaś do dalszej
i specyficznej klasyfikacji emocji. Wszystko po to, by sprawdzić, jakie treści i jakie emocje
są potencjalnie bardziej wirusowe. Wnioski z tego badania na pewno przydadzą się tobie
w pracy.
Pytanie, dlaczego ludzie udostępniają i dzielą się informacjami, to pytanie o ich motywacje. Istnieje wiele powodów, dla których wymieniamy się treściami (informacjami). Jednym
z takich czynników jest na pewno walor praktyczny. Informacje o okazjach, wyprzedażach,
ważnych wydarzeniach czy dobrych restauracjach z naprawdę dobrym jedzeniem pomagają
ludziom oszczędzać pieniądze i dobrze zjeść. Przekazujemy takie informacje innym, żeby
wydać się lepiej poinformowanymi i w ten sposób wzmocnić swój wizerunek. W tym przypadku mamy do czynienia z dwiema podstawowymi motywacjami – pomagam (altruizm),
żeby inni postrzegali mnie jako pomocnego (narcyzm). Ważna jest też reguła wzajemności 7
(opisana przez Roberta Cialdiniego w książce Wywieranie wpływu 8). Dajemy innym cenne
informacje z nadzieją, że oni odwzajemnią się tym samym.
Jednak badanie Bergera i Milkman jasno pokazuje, jak ważny wpływ mają emocje na to,
dlaczego dane treści są udostępniane.
Nawet intuicja (która nie jest miarą badawczą) podpowiada, że to, co wzbudza nasze
emocje, chcemy przekazać dalej. Intuicja oraz szybki i uproszczony przegląd tradycyjnych
mediów podpowiadają, że lepiej rozprzestrzeniają się wiadomości, które wzbudzają negatywne emocje – lęk, gniew, grozę. I tu niespodzianka – treści naładowane emocjonalnie
rzeczywiście mają większy potencjał viralowy. Jednak treści pozytywnie nacechowane mają
większy potencjał niż te nacechowane negatywnie. Im bardziej pozytywnie naładowana treść
(im bardziej pozytywne emocje wywołuje), tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną
udostępnione. To oczywiście tylko jeden z czynników wirusowości, ale bardzo istotny.

Regresja logistyczna – jedna z metod regresji używanych w statystyce w przypadku, gdy zmienna zależna jest na skali dychotomicznej (przyjmuje tylko dwie wartości). Zmienne niezależne w analizie regresji
logistycznej mogą przyjmować charakter nominalny, porządkowy, przedziałowy lub ilorazowy.
6
Od „emotogenny” – wywołujący pobudzenie emocjonalne.
7
Reguła wzajemności – w psychologii społecznej zasada, którą kierują się ludzie. Według niej ludzie
odwzajemniają się osobie, która coś dla nich zrobiła. Reguła ta jest bardzo silna i powszechna, nabywamy
ją bardzo wcześnie w procesie socjalizacji. Niekiedy twierdzi się też, że jest skutkiem setek tysięcy lat
rozwoju człowieka w małych grupach społecznych.
8
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 1995.
5
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Wejdź na Facebooku na stronę projektu The Dodo. Ta organizacja na swoim profilu
pokazuje wzruszające i piękne filmiki. Obejrzyj którykolwiek z nich. Zobaczysz schemat
historii, który można zaklasyfikować jako wiara w ludzkość odzyskana. To zresztą jedna
z kategorii we wspomnianej kartografii kulturowej. Filmy są wzruszające, krzepiące
i wzbudzają potężne emocje. Gdy czasem pokazuję je podczas szkoleń jako studium
przypadku, to uczestnicy… płaczą. Nic więc dziwnego, że te filmy są bardzo chętnie
udostępniane. Wzruszenie i pokrewna emocja uwznioślenia9 sprawiają, że chcemy
się podzielić tym doświadczeniem z innymi. Podobnie jest ze śmiechem i radością. Nawet
niewielką. Na przykład związaną z memem.
Gdy dokładniej przyjrzymy się wynikom badań Bergera i Milkman, dostrzeżemy jeszcze
jedną ciekawą prawidłowość. Rola emocji w transmisji treści (ich wirusowości) jest jeszcze
bardziej złożona. Wywołujące zachwyt i wzruszenie treści (emocja pozytywna) są bardziej
wirusowe niż te wywołujące smutek (emocja negatywna). Są jednak emocje negatywne,
które znacząco wpływają na naszą motywację do przekazywania sobie dalej konkretnych
treści. Na przykładkd gniew albo lęk. Nie można więc uprościć wyników i powiedzieć, że
transmisja społeczna (przekazywanie treści) polega na dzieleniu się pozytywnymi treściami
i nieudostępnianiu negatywnych. Wszystko wskazuje na to, że treści, które wywołują silne
pobudzenie (emocje o wysokim pobudzeniu), to te, które będą chętniej udostępniane.9
Gniew
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Praktyczna wartość

30%
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Zainteresowanie
21%

Lęk

18%

Ładunek emocjonalny
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Pozytywność
Smutek

−16%

Wykres 1. Prawdopodobieństwo wirusowości w zależności od cechy danej treści
Źródło: Berger i Milkman.

Uwznioślenie – pozytywna emocja towarzysząca przeżywaniu piękna i doskonałości, np. podczas oglądania zmagań sportowych lub gdy jesteśmy świadkiem czyjegoś piękna moralnego lub cnoty.
Tak działają właśnie filmiki The Dodo czy reklama marki Calzedonia z 2012 roku.
9

18

Marketing wirusowy.indd 18

1. Nie chodzi o format treści. Chodzi o to, co treść robi z odbiorcą

2019-01-09 15:11:07

Co jeszcze wpływa na wirusowość? Na pewno ekspozycja na dany materiał, czyli częstotliwość jego wyświetlania. Jednak badania związane ze stroną www.nytimes.com oraz późniejsze eksperymenty, które testowały postawione przez naukowców tezy z innym zestawem
danych, potwierdzają, że im silniejsze pobudzenie (pozytywne i negatywne) wywołuje treść,
tym większe szanse, że będzie wirusowa.
Bardzo często, gdy zależy nam na wirusowości jakiegoś materiału, skupiamy się na influencerach. Chcemy, żeby nasz produkt, reklama czy treść została podana dalej i bazujemy
przy tym na „wpływowych” ludziach. To jednak działanie czasochłonne i często bardzo
kosztowne. Jeśli chcemy wywołać wirusową rewolucję, lepiej skupić się na samych treściach
i czynnikach, które zapewnią sukces. Jednym z nich są emocje. Badanie Bergera i Milkman
pokazuje, jak pewne cechy treści mogą wpłynąć na ich rozprzestrzenianie się w sieci. Wnioski
można streścić w kilku wskazówkach.

Rozbaw, ale nie relaksuj odbiorcy
Przy tworzeniu treści nie chodzi tylko o pozytywne przedstawianie produktu czy rozwiązania (częsty błąd marketingowców). Należy tworzyć treści, które wywołają silne pobudzenie emocjonalne. Reklamy, które wprowadzają w nastrój odprężenia czy przyjemnego
zadowolenia (niskie pobudzenie), mają mniejsze szanse na wirusowe rozprzestrzenianie,
niż te, które silnie rozbawiają. Przykładem treści, które silnie pobudzają emocjonalnie, są
reklamy takie jak Friends Furever10 (Google Android), udostępniana ponad 6,4 miliona razy
na Facebooku.

Negatywne emocje nie są złe
Marketingowcy często unikają przy tworzeniu treści negatywnych emocji. Rzeczywiście
smutek (niskopobudzająca emocja) nie wspiera społecznej transmisji (udostępniania). Jednak
już emocje silnie wzbudzające, tj. lęk i przerażenie, aktywizują do działania. Wspomniane
wcześniej filmy krótkometrażowe BMW z serii zatytułowanej The Hire miały nacechowane
negatywnie tytuły i akcję, która trzymała w napięciu (jedynie film The Star miał charakter
komedii). Filmy o tytułach Ambush (ang. zasadzka), czy Hostage (ang. zakładnik) odniosły
sukces i miały miliony wyświetleń.

Smutek blokuje społeczną transmisję
Wyniki badań jasno pokazują, że smutek nie sprzyja wirusowości. Emocje, które pobudzają – obojętnie, czy pozytywne, czy negatywne – wzmacniają wirusowość. Smutek (niskie
pobudzenie) blokuje albo w najlepszym razie zmniejsza motywację do udostępniania treści.
Jeśli więc mamy do przekazania ważne informacje (np. kampanie społeczne i zdrowotne),
to lepiej nie ubierać ich w smutne historie. Co prawda badania potwierdzają, że smutek

Kampania Friends Furever zrealizowana przez Google była najczęściej udostępnianą reklamą
2015 roku.
10
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wzmacnia wydzielanie oksytocyny i kortyzolu, co może wpływać na naszą hojność i ufność 11,
ale na pewno blokuje chęć do podawania informacji dalej. Lepiej jest wzruszać i rozbawić.
Tak jak autorzy spotu Batkid, przygotowanego przez fundację Make-A-Wish® z Greater
Bay Area. Ten film, a przede wszystkim pozytywne komentarze pod nim, świadczą o tym,
że naprawdę dobrze czujemy się z tym, gdy raz na jakiś czas możemy powiedzieć: „wiara
w ludzkość odzyskana”.

Uwaga na wirusową krytykę
Negatywne emocje silnie pobudzające nie są złe, jeśli realizują nasze zamierzone cele. Jeśli
chcemy, żeby nasz komunikat – np. dotyczący praw kobiet w Arabii Saudyjskiej albo wycinki
Puszczy Białowieskiej – szybciej się rozprzestrzenił, to możemy spokojnie wkurzyć odbiorców, opakowując ważną informację w silnie pobudzający format. Nie należy tylko przy tym
aktywizować u odbiorców smutku, ponieważ zablokuje on transmisję społeczną.
Silnie aktywizujące emocje negatywne, zupełnie przez nas niezamierzone (związane
np. z obsługą klienta czy jakością produktów), mogą wywołać duży kryzys. Firma Johnson
& Johnson reklamą swojej marki Motrin zirytowała wiele matek. W kampanii środka przeciwbólowego twórcy chcieli empatycznie pokazać, że rozumieją, jak ciężko nosić na rękach
dziecko. Niestety poniosło ich, jeśli chodzi o copywriting, bo porównali dziecko do modnego
dodatku, którego noszenie sprawia, że teraz każda „może wyglądać jak oficjalna matka”.
Burza rozpoczęła się od kilku wpisów wpływowych blogerów. Potem rozsierdzone matki, jak
zjednoczona armia, przypuściły atak na kanały marki w mediach społecznościowych. Firma
szybko zdecydowała się zdjąć reklamę zarówno z kanałów offline, jak i online. Wystarczyło
tylko wcześniej przeanalizować, czy treść nie aktywizuje negatywnych emocji, które w przypadku tej kampanii nie były zamierzone.
Warto pamiętać, że opisywane przez klientów w sieci doświadczenia (często w postaci
emocjonalnych mikronarracji wykorzystujących storytelling) też wzbudzają emocje u odbiorców. Jeśli wzbudzą gniew i lęk, mają wyższy potencjał wirusowości. Jeśli wywołają smutek,
zdecydowanie mniej osób odczuje motywacje, żeby taką treść udostępnić.1213
Być może pamiętasz historię zakopiańskiej Willi Karpatia. Pensjonat ten zmierzył się
z wirusowo rozprzestrzeniającą się falą krytyki. Nie będę rozsądzał, czy słuszną12.
Bardziej interesuje mnie emocjonalna temperatura sporu i właśnie aktywizująca
emocja gniewu. Wszystko zaczęło się od wpisu użytkownika Sosnus na Wykopie13.

J.A. Barraza, P.J. Zak, Empathy toward Strangers Triggers Oxytocin Release and Subsequent Generosity,
„Annals of the New York Academy of Sciences” 2009, nr 1167, s. 182–189.
12
Całą sprawę bardzo wnikliwie analizuje na swoim blogu Monika Czaplicka, która jest specjalistką
od kryzysów w sieci.
13
wykop.pl – polski serwis internetowy z kategorii tzw. social news, istniejący od 28 grudnia 2005 roku.
W założeniu jest on kopią amerykańskiego digg.com. Ideą wykop.pl jest odnajdywanie interesujących
informacji w Internecie i przedstawianie ich innym użytkownikom.
11
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To on (lub ona) przedstawił screeny (zrzuty ekranu) z profilu wspomnianej Willi Karpatii, na których widać było niewybredną wymianę zdań pomiędzy klientką, która
pozostawiła nieprzychylną opinię, a administratorami (właścicielami pensjonatu).
W odpowiedzi na nieprzychylną opinię Willa zarzuciła klientce libacje i alkoholizm,
a jej synowi kłamstwa i oszczerstwa. Armia czytelników z Wykopu postanowiła działać.
Aktywizowani przez gniew i frustrację zaczęli atakować we wszystkich możliwych kanałach. Zrobiło się gorąco. Dziś sprawa już przycichła. Pokazuje jednak, że transmisję
społeczną i wirusowość treści warto też rozpatrywać na takich przykładach. Wszędzie,
gdzie w grę wchodzą silne emocje i silne pobudzenie, jest szansa na wirusowość.
Nie zawsze zamierzoną.
Oczywiście, że nie każda emocjonalna krytyka jest zasłużona. Oczywiście, że marki nie
mogą reagować na wszystkie negatywne emocje klientów. Warto jednak nie wzbudzać jeszcze
silniejszych emocji. Bo wtedy możemy mieć do czynienia z wirusową burzą.

1.1. Altruizm, narcyzm i pass along value
Wejdź na chwilę na Facebooka i sprawdź, jaką treść innego użytkownika ostatnio udostępniłeś. Zwróć też uwagę na inne udostępniane przez siebie treści. W szczególności z innych
stron czy portali.
Udostępniając treść, dajesz innym określoną wartość. Nazwijmy ją pass along value14
(wartość przekazywana). Jeśli treść ma wysoką pass along value, jest udostępniana przez
ciebie i przez innych chętniej. Jeśli zaś niską, jest jak smutny dzieciak, którego nikt nie chce
wybrać do drużyny na lekcji wuefu. Wiesz już, że ta wartość zależy w dużej mierze od reakcji
emocjonalnej na daną treść. To jednak nie wszystko. Nie wystarczy tylko wzbudzić emocje.
Trzeba zadbać jeszcze, żeby treść spełniała jeden z trzech podstawowych warunków:
1. była przydatna,
2. dawała radość lub inną silną pozytywną emocję (np. wzruszenie),
3. zawierała aktualną, ważną (z punktu widzenia odbiorcy) informację (wszelkie wiadomości
typu breaking news).
Treść nie musi spełniać wszystkich trzech warunków. Jednak jeśli jest aktualna, ważna
(istotna dla odbiorcy), przydatna i dodatkowo daje radość lub wzbudza silną emocję pozytywną, to szanse na jej wirusowość wzrastają.

W przypadku pass along value wolę się posłużyć angielskim określeniem, polski odpowiednik „wartość
przekazywalna” albo „podawalna” brzmi okropnie.
14
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1.2. Waluta społeczna
Przyjrzyjmy się samej pass along value. Każda informacja może być potencjalnie czymś w rodzaju waluty społecznej (ang. social currency15). Wiedza może być walutą społeczną o bardzo
wysokiej wartości lub żadnej. Na przykład większość ludzi chce „ożywić imprezę” facebookowej wymiany, a nie być „gwoździem do trumny”. Zwłaszcza że to, jak zostaną przyjęte
nasze treści, wyznacza też naszą wartość i pozwala nam walidować16 się społecznie17.
Udostępniając treść (własną lub innej marki), chcemy osiągnąć jedno – zbudować swój
wizerunek w sieci. Konstruujemy go z treści. Najczęściej jest to oczywiście proces nieuświadomiony, więc jeśli teraz jakaś część ciebie mówi: „hola, hola Bucki, ja niczego nie buduję,
ja w sieci jestem sobą”, to ja to szanuję (sic!). Musisz jednak pamiętać, że człowiek jest
polimotywacyjny18 i do części swoich motywacji nie ma nawet pełnego dostępu.
Waluta społeczna odzwierciedla nasze indywidualne motywacje. Chcemy się podzielić informacjami, ponieważ udostępniona treść (mem, wideo, film, reklama, informacja)
sprawia, że:
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄

wydajemy się lepszymi ludźmi,
wydajemy się inteligentniejsi,
wydajemy się zabawniejsi (czyli, że mamy superpoczucie humoru),
wydajemy się należeć do jakiejś grupy wtajemniczonych trendsetterów (ang. in the know).

Sposób, w jaki się sami postrzegamy, ma bardzo duży wpływ na to, co i dlaczego chcemy
udostępniać. Przeplatają się tu dwie silne motywacje. Altruistyczne podejście sprawia, że
chcemy, żeby inni myśleli o nas dobrze, ponieważ to pomaga nam utrwalić nasz pozytywny
wizerunek samych siebie. Treść więc powinna być:
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄

ważna,
użyteczna,
nowa,
i powinna potencjalnie wpływać na to, czy inni ocenią nas jako mądrzejszych, lepszych,
zabawniejszych albo takich, którzy mają dostęp do wiedzy dla innych niedostępnej.

„Waluta społeczna” to termin, którym posługuje się Jonah Berger, autor książki Efekt wirusowy
w biznesie (Contagious. Why Things Catch On?). To także jeden z sześciu najważniejszych czynników
wpływających na transmisję społeczną.
16
Walidacja – termin wprowadzony do psychologii przez Ericha Fromma oznaczający sprawdzanie
zgodności naszych własnych spostrzeżeń ze spostrzeżeniami innych ludzi dotyczących tego samego
zjawiska.
17
Justin Rosenstein, twórca facebookowego przycisku LIKE (2007 rok), sam wycofał się z mediów społecznościowych. Jako psycholog, stawia tezę, że stanowi on zagrożenie, bo przynosi użytkownikom pseudoprzyjemność powiązaną ze społeczną walidacją. Nagroda neurologiczna, którą dostajemy, gdy ktoś
polubi nasz post, jest silna. Chcemy więc, by tych like’ów było jak najwięcej. W tym celu udostępniamy
przede wszystkim te treści, które mają zostać pozytywnie odebrane.
18
Postępowanie ludzi jest polimotywacyjne, co oznacza, że kierują nimi różne motywy (świadome
i nieuświadomione częściowo lub całkowicie).
15
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Tania Yuki, założycielka agencji badawczej Shareablee, przeprowadziła analizę19, z której wynika, że poza wartością waluty społecznej, istotne są także emocje, jakie wywołuje
treść (podobne wnioski jak w badaniu Bergera i Milkman). Okazuje się też, że istotna
jest użyteczność danego materiału (czy przyda się odbiorcy, a nie, czy przyda się marce)
oraz to, czy treść jest podana w postaci historii (nawet jeśli jest to tylko mikronarracja jak
w przypadku memów).
Jeśli chcesz stworzyć treść, której prawie nikt (poza pracownikami i rodziną prezesa)
nie polubi, a tym bardziej nie udostępni, to napisz o tym, że „jesteście ze stoiskiem
na targach”, albo że „wasz prezes odebrał nagrodę Gazeli Biznesu”. To treści, które są
ważne z punktu widzenia prezesa i firmy, ale zupełnie nieistotne dla większości odbiorców. Nie przekażą ich, bo nie będą przez to postrzegani jako mądrzejsi czy specjalnie
wtajemniczeni.
Jeśli chcesz, żeby ludzie udostępniali treść i logo twojej marki, stwórz treść na miarę UPS.
Ta firma kurierska opisała przygodę UPS Community Hero, czyli Maurice’a Lyncha, który
podczas zwykłego kursu zauważył coś dziwnego. Kosiarkę, która jechała przez trawnik.
Brakowało jednak jej operatora. Lynch zatrzymał się i zobaczył mężczyznę leżącego na
trawniku. Facet nie oddychał. Maurice zaczął działać. W porę, bo dzięki szybkiej akcji
ratunkowej udało się ocalić mu życie. Ten post polubiło 809 613 ludzi. Udostępniono go
41 344 razy, a skomentowano ponad 31 000 razy. W komentarzach przeważały treści
typu wiara w ludzkość odzyskana.
Tania Yuki wskazuje, że właśnie te elementy wzmacniają naszą motywację do dzielenia się
treścią. Czyli najlepiej stworzyć historię, która jest nowa, wartościowa i ważna dla odbiorcy.
Taką, po której udostępnieniu „udostępniający” będzie się wydawał innym lepszy, mądrzejszy, zabawniejszy czy lepiej poinformowany. Ponadto historia ta powinna wywoływać silne
emocje. Wzruszenie, radość, gniew, lęk wzmacniają motywację do udostępniania. Smutek,
nostalgia, rezygnacja hamują transmisję.
Yuki przyjrzała się też „użyteczności” jako czynnikowi, który wpływał na wirusowość
treści. Mam na myśli informacje, które zawierają wskazówki, rozwiązania, tzw. life-hacks.
Okazuje się, że czynnik ten jest zależny od branży. Tak więc najbardziej czynnik użyteczności
wpływa na wirusowość w branży beauty, edukacyjnej (w tym mediów), a najmniej w branży
sportowej czy automotive. Różnice wynikają też z wieku. Dla osób młodszych (18–34) to,
czy udostępniana treść jest użyteczna, nie było aż tak istotne. W grupach wiekowych 35–44
i 45–54 czynnik ten miał o wiele większe znaczenie. Można postawić tezę, że dla młodszych
osób raczej nie liczy się to, żeby być postrzeganym jako „wujek dobra rada”.
To, jakie wyznaje wartości odbiorca, i jaki chce stworzyć obraz samego siebie, będzie
wpływać na to, jakie treści będzie udostępniać. Warto pamiętać, że informacje o „dumnej

T. Yuki, What Makes Brands’ Social Content Shareable on Facebook?, „Journal of Advertising Research”
2015.
19
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drużynie narodowej” czy „opowieści o wielkiej Lechii 20” będzie z radością udostępniać zwolennik skrajnej prawicy i spiskowej teorii dziejów, który chce być uznawany za WIELKIEGO
patriotę, a informacje o tym, że Pitagoras przemawiał do uczniów zza kurtyny 21 (chcąc w ten
sposób zbudować większy autorytet 22), chętniej udostępni ktoś, kto chce być postrzegany
jako mędrzec i znawca kultury antycznej.

1.3. Storytelling
Według Yuki najsilniejszym czynnikiem wpływającym na wirusowość treści – niezależnie
od branży czy wieku – było to, czy rozpowszechniony materiał został ujęty w formie historii.
To zresztą znajduje odzwierciedlenie w rankingach YouTube Ads Leaderboard. To opowieści
najsilniej oddziałują na odbiorców na każdej szerokości geograficznej.
To, że treść klasyfikujemy jako historię, nie musi automatycznie oznaczać, że mamy do
czynienia z greckim eposem czy dziełem na miarę Victora Hugo23. W analizowanych przez
Yuki materiałach, udostępnianych przez marki, najkrótsza historia składała się z 27 słów.
Najdłuższa miała 235.
Bardzo istotnym czynnikiem było to, czy historia jest „ludzka”. Czyli czy opowiada
o prawdziwych zmaganiach prawdziwych bohaterów. Jedną z najczęściej udostępnianych
treści (badanych przez Yuki) było wspomnienie o Talii Joy Castellano 24, napisane przez markę
Covergirl (której Talia była honorową ambasadorką).
W Polsce niezwykle wirusowa stała się kampania młodych uczniów z sopockiego liceum,
którzy nagrali film, by rozpropagować akcję szukania dawcy szpiku dla swojej nauczycielki –

Turbosłowianie – określenie używane w stosunku do osób głoszących istnienie alternatywnej, pseudohistorycznej wersji dziejów, w której Polska przed chrztem tworzyła tzw. Imperium Lechitów, oficjalna zaś
historia Polski została sfałszowana przez Niemców i Kościół katolicki. Sama teoria jest… turbospiskowa,
ale też bardzo wirusowa.
21
Post o tej treści wypuściłem na Facebooku w momencie pisania tego tekstu. Dość szybko doczekał się
reakcji. Bo była to wiedza nowa i użyteczna. Sam zresztą tego samego dnia dowiedziałem się o tym od
Tazosa Frantzolasa – reżysera dźwięku.
22
To tzw. dźwięk akuzmatyczny. Oddzielenie dźwięku od źródła sprawia wrażenie boskości i wszechobecności.
23
Francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk. Jeden z najważniejszych twórców literatury francuskiej
i czołowy przedstawiciel romantyzmu francuskiego. Ja najbardziej kocham jego powieść Nędznicy, którą
udało mi się nawet raz przeczytać w oryginale.
24
Talia Joy Castellano – amerykańska celebrytka, blogerka z Oviedo w stanie Floryda. Najbardziej znana
z kanału YouTube jako TaliaJoy18, jej filmy śledziło ponad 750 tys. osób, a w czasie jej śmierci 45 milionów. W wieku siedmiu lat u Castellano wykryto nerwiaka płodowego, nowotwór, który rozwijał się
w komórkach nerwowych. Przechodziła różne rodzaje terapii (chemioterapię, radioterapię i transfuzję
krwi) oraz zabiegi. W wyniku podjętego leczenia Castellano przez 13 miesięcy była wolna od choroby, ale
jej nawrót nastąpił trzy razy w ciągu sześciu lat. W 2012 roku zdiagnozowano u niej zespół mielodysplastyczny w szpiku kostnym. We wrześniu 2012 roku wystąpiła w programie „The Ellen DeGeneres Show”.
Została honorową twarzą kosmetyków CoverGirl, a następnie pojawiła się w magazynie CoverGirl pod
hasłem Makeup is my wig.
20

24
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pani Lidii Dysarz. Autorami filmu byli uczniowie liceum, Maks Dziemiańczuk i Mikołaj Wojciechowski, a wystąpili w nim uczniowie, których na przestrzeni lat nauczała pani Lidia. To
bardzo prosta historia o tym, że nadzieja umiera ostatnia. Film był autentyczny. Widać, że
niektórzy uczniowie stresują się przed kamerą. Dla całego przekazu to akurat bardzo dobrze.
Bo historia jest przez to bardzo ludzka. Film był komentowany, ale przede wszystkim udostępniany. Co więcej, dość szybko przedostał się do mediów. Gdy wpiszesz w Google frazę,
Uczniowie Sopockiego Liceum Szukają Dawcy, to zobaczysz, jak duże zainteresowanie udało
się osiągnąć25. Media też lubią tematy, które są wirusowe. Co prawda, najczęściej wybierają
tematy, które mają wzbudzić negatywne pobudzenie emocjonalne (lęk, gniew, frustrację),
ale czasem (na szczęście) sięgają też po tematy wzbudzające pozytywne pobudzenie emocjonalne (wzruszenie, radość).
Storytelling nie oznacza, że opowieść musi być kompletna. Czasem historię zbuduje
odbiorca z elementów, które mu ktoś podsunie. Gdy to piszę (12 lipca 2018), wirusowo na
Facebooku rozprzestrzenia się informacja udostępniona przez serwis Miejska.info.pl o wielkim
sukcesie polskiej sztafety 4 × 400 m na Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce
w Birmingham. Co ciekawe, informacja ta pochodzi z 4 marca 2018 roku. Wygląda na to, że
post uzyskał drugie życie. W obliczu porażki na mundialu (trzy dni przed finałem, w którym
zagrała Francja i Chorwacja) warto się pokrzepić sukcesem z innej dziedziny sportu. Ten post
był udostępniany ponad 34 tysiące razy. Czyli 34 tysiące osób chciało pokazać innym, że my,
Polacy, mamy być z czego dumni.

1.4. Ukryte i całkiem jawne motywacje
Budowanie własnego obrazu przez udostępnianie określonych treści to nic nowego. Człowiek
używa od tysiącleci różnych atrybutów, by wydawać się takim, jakim chce być postrzegany.
Potrzebuje miejsca spoczynku, ale zamiast pogrzebania w ziemi nakaże budowę ogromnej
piramidy, żeby stworzyć wokół siebie otoczkę boskości. Potrzebuje butów do chodzenia, ale
zamiast tanich tenisówek kupi niesamowicie drogie obuwie zaprojektowane przez Kanye’ego
Westa, żeby wydać się innym cool. Potrzebuje lektury, żeby nie nudzić się w czasie podróży,
ale zamiast lekkiej powieści wybierze Ulissesa Jamesa Joyce’a, żeby zademonstrować współpasażerom swoją niezwykłą wrażliwość26. Każdy ma dobry powód i prawdziwy powód tego,
co robi. Ten prawdziwy czasem wymyka się naszej świadomości. Bo chcemy być atrakcyjniejsi
w swoich oczach i innych.
Wiesz już, że podstawowe motywacje to dawanie (altruizm) i głaskanie ego (narcyzm).
Treści (a nie tylko nowe Nike czy zdjęcia z Bali) mogą nam służyć jako atrybuty.
Zobaczysz też niestety, że pani Dysarz zmarła. Gdy pisałem ten tekst, pani Lidia żyła i wciąż tliła się
nadzieja, że uda się ją uratować.
26
Powieść była najpierw publikowana w latach 1918–1920 w odcinkach w amerykańskiej gazecie „The
Little Review”, następnie wydana w całości w Paryżu przez Sylvię Beach 2 lutego 1922 roku. Ja Ulissesa
nigdy nie zdołałem przeczytać. Kończę zazwyczaj w okolicach trzydziestej ósmej strony przy opisie
porannego golenia.
25
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Odpowiedź na pytanie, dlaczego udostępniamy dane treści, daje kolejne badanie przeprowadzone przez „New York Timesa” w ramach Consumer Insights Group27.
Po pierwsze, znów istotna jest ważność treści. Wyniki badania (na które składały się wywiady etnograficzne, analizy danych, badania behawioralne) pokrywały się z tym, co wiemy
na temat człowieka w ogóle. Język wykształcił się po to, żebyśmy lepiej współpracowali
w grupach, budowali relacje. Dlatego „sprzedajemy” sobie informacje, które są dla nas i dla
grupy ważne. Wspomniany przeze mnie przykład wirusowego rozprzestrzeniania się starej
informacji o mistrzostwie świata Polaków w sztafecie 4 × 400 m, pokazuje, że to, co ważne
dla zbiorowości, rozprzestrzenia się szybko. W tym wypadku ważne było pokrzepienie serc
po porażce na mundialu.
Mark Zuckerberg podczas spotkania ze współpracownikami powiedział, że projektując
strumień wiadomości, trzeba pamiętać, że „wiewiórka umierająca na trawniku przed twoim
domem może mieć dla ciebie większe znaczenie niż ludzie umierający w Afryce”28. Niestety
miał rację. Nasza reakcja na nieszczęście w dużej mierze zależy od tego, jaki dystans nas od
niego dzieli – geograficzny, kulturowy czy społeczny. To samo zjawisko tłumaczy, dlaczego po
zamachach w Paryżu na redakcję Charlie Ebdo wielu ludzi w modelu wirusowym ozdabiało
zdjęcia profilowe napisem Je suis Charlie29. Po zamachach zaś w Kabulu czy Iraku nie było
wysypu podobnego rodzaju wyrazów solidarności.
Od jaskiń Cro-Magnon aż po nasze strumienie wiadomości udostępniamy to, co jest
ważne dla naszej rodziny, znajomych, grupy społecznej. Jeśli marki chcą, żeby ich informacje
były udostępniane, to ich WAŻNOŚĆ (relewantność) jest warunkiem koniecznym. Tworząc
jakiekolwiek treści, trzeba pomyśleć i zadać sobie pytanie: Dlaczego akurat ta informacja ma
być ważna dla naszego odbiorcy? I odpowiadać sobie brutalnie szczerze. Sama informacja
o tym, że nasz produkt jest super, nie wystarczy, ponieważ konsumenci znajdą milion innych
produktów, które są super. Dotyczy to wszystkich rodzajów informacji. Czasem informacja
może być ważna, dlatego że ktoś czuje, że dzięki niej kogoś rozbawi i dlatego będzie postrzegany jako zabawniejszy. Ergo będzie bardziej lubiany.

Bardziej się angażujemy w informację, którą udostępniamy
Ze wspomnianych badań wynika jeszcze jedna interesująca ogólna prawidłowość. Taka,
która wiąże się również z naszą psychiką. Angażujemy się intensywniej w treść, którą udostępniamy. Staje się ona jakby bardziej „nasza”. Bronimy jej w dyskusjach, wyjaśniamy. Tak
jakby argumenty nawet zawarte w memie stawały się bardziej nasze. Zazwyczaj też nadajemy kontekst informacji, którą udostępniamy – krótki opis, oznaczenie osób, dla których
ta konkretna informacja może być ważna. Nawet przypięcie emotikonki do wiadomości

NY Times Study: The Psychology of Sharing, Why do People Share Online, 2011.
A squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying
in Africa; dla algorytmów Facebooka relewantność (ważność) oznacza, że wyświetlane będzie to, co ma
być dla ciebie ważne.
29
Je suis Charlie (Jestem Charlie) – francuski slogan, który został utworzony 7 stycznia 2015 roku
po zamachu na redakcję gazety „Charlie Hebdo” w Paryżu we Francji, w którym zginęło 12 osób. Slogan
jest formą solidarności z zamordowanymi osobami oraz wolnością słowa i wolnością prasy.
27
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wskazuje na nasze motywacje i wymaga nieco większego zaangażowania się w treść (choć
najczęściej jest to zaangażowanie jedynie w nagłówek30 czy tzw. snippet31). Warto więc
wcześniej zasygnalizować ważność naszej treści. Zaangażowanie zwykle jest jednak bardzo
powierzchowne (nagłówkowe).
To, jak silne pobudzenie emocjonalne wzmacnia motywacje do komentowania i udostępniania, jasno pokazuje eksperyment przeprowadzony przez IFLScience.com, według
którego udowodniono, że przetwarzamy emocjonalnie pobudzające treści bardzo powierzchownie. IFLScience.com stworzyło artykuł o mocnym tytule: Marihuana Contains
„Alien DNA” From Outside Of Our Solar System, NASA Confirms (dosł. z ang. Marihuana
zawiera ślady „obcego DNA” spoza naszego Układu Słonecznego. NASA potwierdza). Artykuł nie był ani o marihuanie, ani o kosmitach, ani o Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.
Jednak po udostępnieniu na Facebooku czy Twitterze widoczny był tylko tytuł (mocny
nagłówek). Do tej pory treść tę udostępniono 168 tysięcy razy. Artykuł był wielokrotnie
komentowany. Czemu? Treść jest nowa, ważna, emocjonalnie pobudzająca i wzmocniona regułą autorytetu – NASA. Bardzo często instytucje są wykorzystywane, żeby
uwiarygodnić treści w Internecie. Swego czasu wielu polskich użytkowników Facebooka
udostępniało informacje o rzekomym potwierdzeniu przez NASA istnienia trzynastego
znaku zodiaku, tzw. wężownika. To oczywista bzdura, ale nie przeszkadzało to ludziom
w komentowaniu, udostępnianiu i szukaniu siebie w nowo wyznaczonych przedziałach
dla nowych znaków. Dlaczego? Udostępniając fake’a, budowaliśmy tożsamość i dzieliliśmy
się nową i „ważną” wiedzą.
Sam kiedyś zaobserwowałem podobną zależność w mojej społeczności. Przygotowałem
tekst bazujący na jednej prawdziwej informacji i drugiej fałszywej. W podlinkowanym do posta artykule na blogu To, co udostępniasz, zmienia świat32, czasem nawet na gorsze. Opisałem
dokładnie mechanizmy rozprzestrzeniania treści. Statystyki pokazały, że większość (znacząca,
bo prawie 80%) komentowała, udostępniała i reagowała na post, nie przeczytawszy artykułu,
do którego trzeba było przejść, żeby sensownie zabrać głos w dyskusji. Jeszcze ciekawiej było,
gdy czytelnicy zaczęli mi pisać, że ta informacja to nieprawda i że mam się opamiętać. Oni
także nie przeczytali artykułu, w którym właśnie pisałem, że informacja o tym, że „Ruben
59% udostępniających artykuły w mediach społecznościowych dzieli się nimi ze znajomymi, czytając
zaledwie nagłówek. Tak przynajmniej pokazuje badanie M. Gabielkov, A. Ramachandran, A. Chaintreau,
Legout Social Clicks: What and Who Gets Read on Twitter? (ACM SIGMETRICS/IFIP Performance 2016,
Jun 2016, Antibes Juan-les-Pins, France 2016). Amerykańskie radio publiczne NPR udowodniło to jednym postem. Administratorzy Facebooka udostępnili artykuł z widocznym jedynie tytułem i fragmentem
treści (snipetem). Tytuł brzmiał Why Doesn’t America Read Anymore. Pod postem zaczęła się dyskusja,
wymiana zdań. Post był udostępniany. Prawie nikt nie przeczytał zaś samego tekstu, w którym redaktorzy
wyjaśniali, że miał być to właśnie eksperyment, w którym sprawdzano… kto czyta, a kto zabiera głos
bez czytania.
31
W programowaniu wycinek kodu. W mediach społecznościowych fragment tekstu z artykułu widoczny po jego udostępnieniu, np. na Facebooku.
32
Cały tekst z wyjaśnieniem znajdziesz na mojej stronie www.bucki.pro.
30
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Caradehuevo – facet z depresją – podał tę samą sieć fastfoodów (McDonalds) do sądu. Za co?
Ano za to, że po tym jak kupił i zjadł Happy Meal, nadal był nieszczęśliwy. Powód wniósł
o 1,5 miliona dolarów odszkodowania”, jest nieprawdziwa.
Czytelnicy będą udostępniać twoje treści bez zbytniego wczytywania się w szczegóły.
Treści muszą być więc przygotowane w sposób, który maksymalnie skróci przetwarzanie
poznawcze (bez straty na zrozumieniu). To tyle, jeśli chodzi o to, co będzie widoczne po udostępnieniu. Nie oznacza to, że wszystkie twoje treści i artykuły mają mieć długość wojskowego
rozkazu. Oznacza to, że masz mało czasu na skupienie uwagi i wzbudzenie emocjonalne,
żeby ludzi zmotywować do udostępnienia (i być może do zgłębienia) treści.

Podstawowe motywacje
Badanie potwierdziło społeczną funkcję udostępnianych treści. NYT Consumer Insights
Group wyodrębnia pięć podstawowych motywacji, które sprawiają, że dzielimy się treściami
(artykułami, memami, postami – zarówno prywatnymi, jak i tymi serwowanymi przez marki).
Robimy to, ponieważ chcemy:
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄

sprawić przyjemność innym, dzieląc się wartościowymi i dającymi rozrywkę treściami,
wzmocnić własną tożsamość i budować obraz siebie w oczach innych,
wzmocnić relację z grupą,
wzmacniać samoocenę i pracować nad samorealizacją,
dzielić się wiedzą na warte wzmianki tematy, informować o produktach czy o swoich
doświadczeniach z nimi.
Pomyśl, które z powyższych motywacji można wykorzystać przy tworzeniu treści.

Sprawianie przyjemności
Lubimy dawać innym wartościowe treści i sprawiać nimi przyjemność. Aż 49% uczestników
badania wskazywało, że udostępnianie pozwala im informować o rzeczach, które są potencjalnie ważne dla innych i które mogą wzmocnić ich działania. Większość, tj. 94%, twierdzi,
że zastanawia się, czy informacja będzie przydatna (ważna) dla znajomych w sieci. I tak osobie, która kocha psy rasy Welsh Corgi i brytyjską monarchię, udostępnisz uroczy film o tym,
że królowa Elżbieta adoptowała kolejnego psa tej rasy, a osobie, która kocha ekstremalne
wyczyny sportowe, udostępnisz film o byłej zakonnicy, znanej jako Iron Nun33, triatlonistce
i najstarszej kobiecie, która wystartowała w tych zawodach.
Madonna Buder (ur. 24 lipca 1930) – amerykańska triatlonistka. W wieku 23 lat wstąpiła do zakonu.
W 1970 roku opuściła zgromadzenie. W wieku 48 lat rozpoczęła treningi, a w wieku 52 lat ukończyła
pierwsze zawody triatlonowe. Mając 75 lat, była najstarszą kobietą, która wystartowała w zawodach
triatlonowych. 5 października 2010 roku wydała autobiografię The Grace to Race: The Wisdom and
Inspiration of the 80-Year-Old World Champion Triathlete Known as the Iron Nun. Reklama Nike z 2016
z jej udziałem (Buder miała wtedy 86 lat) była wirusowym hitem udostępnianym w mediach społecznościowych.
33
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Skorzystałeś z bezpłatnego
fragmentu książki
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