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Inspiracja

Pandemia wymusiła 
zmiany metodologii 

wielu badań, a ja 
miałam w planie 

kilka badań…
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Facebook i efekt WOW!



Zastosowania Facebooka

• Rekrutacja do badań poprzez grupy i ogłoszenia 
własne (convinience i snowball sampling)

• Psychologowie często zbierali dane o 
użytkownikach i ich sieciach poprzez aplikacje

• Przygotowanie censusu użytkowników Facebooka
ze względu na kluczowe zmienne (dzięki 
oszacowaniom Facebooka nt. potencjalnej liczby 
odbiorców reklamy)

• Rekrutacja poprzez reklamy nacelowywane na 
konkretne grupy np. wg wieku, płci, miejsca 
zamieszkania, a zdaniem Facebooka nawet wg. 
zainteresowań użytkowników
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Technikalia Reklamowe



Pierwsze kroki
• Tworzymy badanie, czy ankietę on-line, do której 

chcemy zrekrutować badanych

• Definiujemy interesującą nas populację, 
sprawdzamy jej strukturę itp. (a szczegóły później)

• Tworzymy nową stronę na Facebooku z nazwą 
odpowiadającą tytułowi badania (tytuł będzie 
widoczny dla respondentów)

• A najprofesjonalniej, to
• Stronę (facebook page)

• Konto Menadżer Firmy

• Konto Menadżer Reklam



Pierwsze kroki c.d.
• Ustawiamy płatności 

na Facebooku

• Przygotowujemy 
reklamy

• M.in. Wybieramy 
zdjęcia wiodące

• Uzyskujemy zgodę 
Facebooka na 
puszczenie danej 
reklamy
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Koszty nieznane…
• Facebook organizuje mini aukcje na przestrzeń 

reklamową więc nigdy nie wiadomo ile będzie 
kosztowało pojedyncze kliknięcie w naszą reklamę.

• Google i inne firmy robią tak samo, więc jest to pewien 
standard.

• Ustawia się maksymalny budżet, jaki jest się skłonnym 
wydać i trzyma się kciuki

• Koszty wspomniane przez innych badaczy zaczynają się 
od 0.14 Euro do 2-3 Euro za klik, ale… kliknięcie w link 
jeszcze nie oznacza wypełnienia ankiety, Grow et al. 
raportuje, że przy koszcie 0.14 euro za klik wydali 1.05 
Euro za wypełniony kwestionariusz



Operat losowania



Piotr Jabkowski

„Reprezentatywność badań reprezentatywnych” 
Seria Socjologia nr. 77, Poznań 2015 

„Błąd pokrycia jest konsekwencją 
rozbieżności występujących pomiędzy 
zbiorem wszystkich elementów 
należących do badanej populacji oraz 
możliwym do zastosowania operatem 
losowania, (…)”

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19101/1/Jabkowski_2015_monografia.pdf


Populacja Polski 
GUS (31.12.2020) vs. Facebook (22.09.2021)
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Uwaga, oszacowania Facebooka są 
zaokrąglane. Im większa liczba tym 
większe zaokrąglenie. GUS

Facebook



Dostępne subpopulacje na 
Facebooku



Fragmenty infografiki od WordStream

Wiek

Płeć

Miejsce pobytu



Fragmenty infografiki od WordStream



„Ekspaci” czyli mieszkali w…

Badaczy migracji najbardziej 
interesują:

Obecne miejsce pobytu

Ograniczone opcje arbitralnie 
wybrane kraje

Używany język

Slajd zawiera fragmenty infografiki od WordStream



Definicja expata
• “However, the definition of the term expat offered by 

Facebook is very vague. As mentioned above, it consists 
only of the sentence ’People from Poland living abroad’ 
(Facebook, 2015a) and leaves open which variables are 
used to characterize them.” Potzschke and Braun 2017 p. 645

• Osoby niebędące migrantami, którym wyświetli się 
reklama to nie problem – ich możemy odsiać dzięki 
pytaniom wstępnym

• Problemem jest niewiedza ilu migrantów nie zostało 
przypisanych do kategorii expatów, więc nigdy 
naszego ogłoszenia nie zobaczą – selekcja tych osób 
będzie systematyczna np. osoby które nie wpisały Polski 
jako kraju pochodzenia, albo nigdy nie piszą po Polsku 
itp.



Wielkość: 
8100 osób

Chyba jednak 
nie….

Więc ilu mamy w Polsce migrantów powrotnych 
wg. Algorytmów facebooka?

Niepełne pokrycie?



Migranci 
powrotni w 

Polsce

Brytyjczycy lub 
migranci 

powrotni w 
Polsce wg. 
algorytmu 
Facebooka



Nadmiarowe pokrycie?

Grow et. al. (2021) porównał wiek, płeć oraz 
region pobytu deklarowany przez 
respondentów w jego ankiecie, z tym dla jakiej 
grupy przeznaczone były mikrotargetowane
reklamy jego ankiety (każda reklama miała 
inny link do ankiety). 

Zależnie od kraju 86-93% respondentów było 
poprawnie sklasyfikowanych pod względem 
wszystkich trzech zmiennych.
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Losowanie?



Kto zobaczy reklamę?
• Facebook pokazuje reklamy użytkownikom, którzy 

w danym okresie zalogują się do serwisu i 
przeglądają wiadomości 

• Logowanie się do Facebooka zmienia się zależnie od 
pory dnia, dnia tygodnia, sezonu czy roku np. w 
pandemii więcej osób przeglądało Facebooka

• Im więcej wiadomości przegląda użytkownik tym 
więcej reklam obejrzy i tym większa szansa, że 
zobaczy  naszą

• Facebook udziela jedynie ogólnych informacji nt. 
zmieniającej się aktywności użytkowników

Odpowiednik bycia w domu gdy 
przychodzi ankieter?
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Algorytm i mikroaukcje decydują 
komu wyświetlą jaką reklamę

Algorytm Facebooka jest tzw. czarną skrzynką

Jego celem jest uzyskanie jak najszybciej jak najwięcej 
klików (jeżeli taki cel kampanii wybraliśmy, a cel musi być…)

Użytkownikom, którzy wg. algorytmu będą 
bardziej skłonni klikać w nasz link, nasza 

reklama wyświetli się z większym 
prawdopodobieństwem!



Cały świat Facebooka może być 
Twoją próbą…

Potzschke and Weiss 2020, p. 4
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Całkiem jak rekrutacja na ulicy? 

Metodologiczne Inspiracje 2021

Tak, bo na ulicy jest tylko część intersującej 
nas populacji i nie wiemy, czym kieruje się 
ankieter decydując się podejść do osoby A, 
ale nie do osoby B.

Nie, bo tu przynajmniej mamy jakieś 
informacje nt. osób do których ankieter miał 
dostęp. I znamy część ich cech zanim w ogóle 
zapytamy.
W tym sensie, 
facebook jest lepszy.
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Efekt? Próba nielosowa

Metodologiczne Inspiracje 2021

Teoretycznie możliwy byłby losowy dobór 
respondentów w grupie użytkowników 

facebooka spełniających kryteria 
badania. Cena takiej próby byłaby 

wysoka, ze względu na mikroaukcje. A 
logika rozwiązań przyjętych przez 

facebooka dąży do maksymalizacji zysku i 
efektywności reklam, nie pozwalając na 

losowy dobór.



Jak sobie z tym radzić?



Przygotować próbę kwotową

• Dać jak najmniej swobody
algorytmom
marketingowym

• Reklamy targetować do 
małych grup badanych.

• Każda reklama oddzielnie, 
żeby wybór którą reklamę
kto zobaczy był naszym
wyborem. 

Metodologiczne Inspiracje 2021
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Populacja referencyjna

Metodologiczne Inspiracje 2021

• Stworzona na podstawie danych 
zewnętrznych

• Które uwzględniają częstotliwość 
korzystania z facebooka, instagrama, …

• Rozważenie równoległej rekrutacji innymi 
kanałami

• Stworzona na podstawie estymatów
Facebooka – populacja to tylko 
użytkownicy Facebooka



Podsumowanie



Próba zrekrutowana poprzez 
reklamy Facebooka

• Populacja Facebooka to nie populacja Polski

• Facebook pozwala docierać do osób ze względu na 
szeroki wachlarz cech, ale definicja poszczególnych 
grup jest mglista i zmienna

• Dobór respondentów w zadanej populacji będzie 
nielosowy, a intencjonalny, nastawiony na efekt: klik

• Może być bardziej zróżnicowana a na pewno inna niż 
rekrutacja metodą kuli śnieżnej, przez grupy czy 
NGOsy, instytucje

• Tania i szybka (o ile nabierzemy wprawy)

• Łatwy dostęp do ludzi mieszkającym w wielu krajach i 
do trudno dostępnych grup
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To do czego dobry jest facebook?

Metodologiczne Inspiracje 2021

• Celowej rekrutacji respondentów m.in. 
do prób kwotowych

• Szybkiej, bezkontaktowej rekrutacji

• Docierania do populacji ukrytych bądź 
trudnodostępnych np. migrantów, 
społeczności LBTGQ+, osób o 
nietypowych zainteresowaniach itp.. 

Przykład essential workers



Dziękuję za 
uwagę!

b.jancewicz@uw.edu.pl

www.migracje.uw.edu.pl

Polecam podcast: Migrostacja
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