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ГРАНОВЕТЕРОВА ТЕОРИЈА 
О СНАЗИ СЛАБИХ ВЕЗА1

Грановетерова теорија о снази слабих веза представља једну од најутицајних
идеја у друштвеним наукама током протеклих четрдесет година. Њена основна
претпоставка је веома једноставна, али њена експланаторна моћ се показала као ве-
ома велика. Рад показује како се идеја развијала и мењала у Грановетеровим радови-
ма и приказује неке његове мање познате спекулације о слабим везама.

Кључне речи: социјалне мреже, слабе везе, отуђење, Марк Грановетер

1. Историја развоја и популарности концепта слабе везе

Марк Грановетер је амерички социолог, најпознатији по свом раду "Снага
слабих веза", објављеном 1973. године у Америчком журналу за социологију
(Granovetter 1973).2 Тај рад је одавно "класик цитираности" и до данас постоји
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1 Овај текст је настао током рада на пројекту Значај партиципације у друштвеним мрежама
за прилагођавање евроинтеграцијским процесима (број пројекта – 179037), финансираном од стра-
не Министарства за науку.

2 Међутим, не треба занемарити ни његове доприносе, пре свега из области економске соци-
ологије, где је познат по појму укорењености (Granovetter 1985). Грановетер истиче да се економ-
ска акција не одиграва у социјалном вакууму, већ да је укорењена у мрежама друштвених односа.
У суштини, економска социологија представља примену референтних оквира, варијабли и експла-
наторних модела социологије на комплексне активности које се тичу производње, дистрибуције,
размене и потрошње оскудних добара и услуга, а у основи (нове) економске социологије, чији је он
један од оснивача, леже следеће претпоставке: економска акција је укорењена у мрежама друштве-
них односа, усмерена је ка остваривању економских и неекономских циљева и економске институ-
ције су социјално конструисане. Супротно методолошком индивидуализму неокласичне економије,
Грановетер тврди да се економска акција не може објаснити преко индивидуалних мотива, јер је
укорењена у мрежама интерперсоналних односа, што значи да је не упражњавају атомизирани ак-
тери. Супротност атомизираности је оно што он назива укорењеношћу. Даље, Грановетер критику-
је постулат корисности неокласичне економије опаском да је остваривање економских циљева обич-
но пропраћено неекономским циљевима, попут социјабилности, одобравања, статуса и моћи. Из то-
га следи да је рационалност за економску социологију варијабла, односно феномен који је потреб-
но објаснити, а не претпоставка, као што је то случај у неокласичној економији.



изузетан број студија које потврђују, допуњавају и критикују ову прилично јед-
ноставну, а моћну идеју. У суштини, ради се о томе да познаници (слабе везе),
пре него пријатељи (јаке везе), повезују индивидуе са другим социјалним круго-
вима, што може да донесе далеко већу корист од ослањања само на јаке везе.

Грановетер је постдипломске студије завршио на Харварду, где је утицај
перспективе социјалних мрежа, а првенствено Харисона Вајта, био веома јак.
Како и сам каже, био је "фасциниран предавањима Харисона Вајта" (Granovetter
1986: 24), нарочито објашњењем чувеног рада Рапопорта и Хорвата (Rapoport
and Horvath 1961), у којем се налази закључак да седми и осми социометријски
избори омогућавају да се дође до више људи него први или други избори, који
пре бирају једни друге.

Тада је Грановетер схватио да су слабе везе од суштинског значаја када се
ради о индивидуиним инструменталним потребама и о укупној друштвеној кохе-
зији. Прве аналогије које су му пале на памет биле су да слабе водоничке везе др-
же на окупу велике молекуле и да постоје слабе силе у физици, али на то се ни-
кад није позвао у својим радовима, између осталог зато што није видео неки оп-
шти принцип који би био заједнички за друштвене и физичке структуре, али и
због "опреза да не делује као мегаломан" (Granovetter 1986: 24). Ипак, пресудан
догађај десио се када је интервјуисао испитанике за своју доктортску дисертаци-
ју, која је одбрањена 1970. године. На његово питање да ли је особа чија инфор-
мација је довела до запослења била пријатељ, одговор је најчешће био: "Не, са-
мо познаник" (види и Granovetter 1974/1995).

Још пре одбрањеног доктората (1969. године) написао је рад "Поновно раз-
матрање отуђења: снага слабих веза" (Granovetter 1982), који је садржао податке
из социјалне психологије, економије, тржишта рада, организације заједница и ан-
тропологије. Послао га је у најпознатији социолошки часопис, Амерички социо-
лошки преглед, а неколико месеци касније добио је две негативне рецензије од
рецензената који су били стручњаци за отуђење, у којима је закључено да рад не
треба објавити.

Упркос обесхрабрењу, тада још увек постдипломца, рад је постао попула-
ран неформално циркулишући међу социолозима. Три године касније, са проме-
њеним насловом (избачена је реч "отуђење"), послат је Америчком журналу за
социологију, а појавио се следеће године у мају, када почињу да се јављају реак-
ције које су надмашиле сва ауторова очекивања (Granovetter 1986: 24). Што се
тиче измена (осим наслова), оне су се тицале првенствено избацивања (занимљи-
вих) дигресија у корист јасне логичке аргументације. Оригинални рад је такође
објављен, али у часопису Везе, 1982. године.

Популарност Грановетеровог рада непосредно након објављивања делимич-
но потиче од све већих интересовања за перспективу социјалних мрежа, а уз то,
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био је то један од ретких радова који су садржали широк теоријски приступ – ап-
страховање веза од садржаја омогућило је њихову примену на огроман број ре-
левантних тема. Поред тога, суштина аргумента је изузетно једноставна, иако
контраинтуитивна и парадоксална, "одајући тако утисак, заслужено или не, јед-
ноставне, самоевидентне истине која претходно није схваћена" (Granovetter
1986: 24).

2. Утицај Рапопорта и Хорвата

Рапопорт и Хорват су у свом чувеном раду (Rapoport and Horvath 1961; за
утицај на истраживања социјалних мрежа види Škorić i Kišjuhas 2011) истицали
да употреба математичких модела приликом описивања друштвених структура
нуди одређене предности у односу на нематематичке описе, јер се на тај начин
неке суштинске особености одређене друштвене организације могу директно
(или уз мале измене) применити приликом описивања сличних организација. Та-
кође, прилагођавање модела различитим организацијама омогућава квантитатив-
ну диференцијацију различитих класа појава које би се иначе посматрале као
идентичне структуре.

Најопштије речено, социограм представља опис одређене популације преко
односа између различитих парова (дијада) унутар те популације, а однос између
две особе дефинише се према потребама и природи истраживања. На пример:
"Допада му/јој се", "Не допада му/јој се", "Бира га/је за партнера/партнерку на
радном месту" и слично. То значи да односи у социограму могу да буду (1) би-
валентни, односно изражени преко бинарних категорија (на пример: прису-
ство/одсуство или позитивно/негативно), и (2) мултивалентни, односно израже-
ни на скали интензитета (на пример: "Веома му/јој се свиђа", "Мало му/јој се сви-
ђа", "Не свиђа му/јој се", "Мрзи").

Рапопорта и Хорвата су првенствено интересовали велики социограми, од-
носно они који описују велике популације, иако су они аналитички непрактични,
јер представљају веома комплексне структуре, али за разлику од малих испоља-
вају веома занимљиве особине – са усложњавањем структуре типична обележја
целокупног социограма постају непредвидива и често изненађујућа. Они су ис-
питивали популацију ученика средње школе (укупно 851 ученик) од којих су тра-
жили да наведу својих осам најбољих пријатеља по нумеричком редоследу (на
првом месту најбољи пријатељ итд.). Након тога, узели су случајни узорак из
групе (величина узорка је девет и арбитрарно је одређена) и за сваки узорак од-
редили су укупан број особа до којих се може доћи пратећи изборе узорковане
особе. Дакле, прво се на списак унесу први и други избор узорковане особе, за-
тим се додају први и други избори особа и онда се уносе први и други избор осо-
ба које су већ на списку, при чему се додају само нова имена да не би било пона-
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вљања. Поступак се врши све док има нових имена која се могу ставити на спи-
сак. Затим се врши идентичан поступак, само што се листа прави на основу тре-
ћег и четвртог избора, односно петог /шестог и седмог/осмог.

На крају истраживања извршено је поређење величине листа добијених на
описан начин. Списак са најмањим бројем ученика (601 од укупног броја) добијен
је повезивањем преко првог и другог пријатеља, што би одговарало јаких везама у
Грановетеровој терминологији. Списак са највећим бројем ученика (700) добијен
је повезивањем преко седмог и осмог пријатеља. Резултати овог истраживања ком-
патибилни су (и) са Грановетеровом тврдњом да се до већег броја људи може до-
ћи преко слабих веза унутар мреже. Ипак, потребно је истаћи да је развој хипоте-
зе Рапопорта и Хорвата суштински и математички другачији од његовог концепта
снаге слабих веза, о чему ће бити речи (Rapoport and Horvath 1961: 290).3

3. Основне идеје о снази слабих веза

Грановетер фундаменталну слабост социологије види у томе што се не бави
односом микроинтеракција и образаца на макро нивоу, иако још увек нема задо-
вољавајуће теорије која би у потпуности објаснила транслацију микрообразаца
у макрообрасце. У свом најпознатијем раду (Granovetter 1973) он је покушао да
покаже да иако у великом броју случајева јаке интерперсоналне везе унутар дру-
штвених мрежа имају већи значај од слабих, када је реч о потреби за информа-
цијама ситуација бива обрнута. Због чињенице да се наши пријатељи крећу у
истим круговима као и ми, информације које они примају великим делом се по-
дударају са нашим, односно са оним што ми већ знамо. С друге стране, наши по-
знаници познају људе које ми не познајемо и стога примају доста информација
које су за нас нове. Односно, пошто се они крећу у другачијим круговима него
ми, повезују нас са доста ширим "светом", што их чини доста "вреднијим" од на-
ших пријатеља у одређеним ситуацијама, као што је проналажење посла или по-
тражња услуга које није лако пронаћи. Чак и уколико су наши пријатељи спрем-
нији да нам помогну, друштвена структура ипак надвладава мотивацију. Прете-
че Грановетерових анализа налазе се у извесним социометријским моделима, с
тим што у њима није довољно пажње посвећивано транслацији.4
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3 Ово је утицај о којем Грановетер највише говори, али не треба занемарити ни проблем ма-
лог света (Milgram 1967; Travers and Milgram 1969; види Škorić 2006).

4 Грановетер сматра да је социометрија, једна од претеча мрежне анализе, увек била на пери-
ферији социолошке теорије, што је делимично последица њене примене као гране социјалне психо-
логије, али и инхерентне комплексности прецизне мрежне анализе. Социометрија седамдесетих го-
дина прошлог века још увек није поседовала адекватна теоријска и емпиријска оруђа која би омогу-
ћила проучавање већих структуре од малих група (Granovetter 1973).



Велики број модела мрежа бави(о) се јаким везама, што ограничава њихову
примену на мале, прецизно дефинисане групе. Наглашавање слабих веза омогу-
ћава дискусију између група и анализу сегмената друштвене структуре који се не
могу дефинисати само преко малих група. По дефиницији, јаке везе укључују ве-
ћу временску и емоционалну посвећеност (изузимају се формални контакти на
радном месту или слични типови честих формалних интеракција које не подра-
зумевају размену личних и интимних садржаја). “[С]нага везе је (вероватно ли-
неарна) комбинација количине времена, емоционалног интензитета, интимности
(међусобног поверавања) и реципрочних услуга које карактеришу везу.” (Grano-
vetter 1973: 1361) Везе могу да буду позитивне/негативне и симетричне/асиме-
тричне, и свака од њих је донекле независна од друге.5

Дакле, вероватноћа да ће се два пријатеља ега међусобно познавати, између
осталог је пропорционална времену које ти пријатељи проводе са егом, а позна-
то је и то да ће блиски пријатељи међусобно бити сличнији него слабе везе
(McPherson et al. 2001). То такође значи да ће блиски пријатељи ега бити међу-
собно сличнији него што ће то бити два познаника, односно да ће након упозна-
вања моћи да развију пријатељство. Из тога произилази закључак да постоји ма-
ња вероватноћа да ће слабе везе неког ега бити међусобно повезане – мања је
шанса да ће се срести и да ће бити компатибилне ако се сретну.

Хоманс је тврдио да што чешће особе ступају у међусобне интеракције, да
ће њихови међусобни сентименти пријатељства бити јачи (Homans 1961/1974).
Такође, ако једна особа има јаке везе са две особе, веома је вероватно да ће и те
две особе на основу јаке везе са првом индивидуом доћи у интеракцију, о чему
говоре и разна емпиријска истраживања (види нпр. Berscheid and Walster 1969).
Што јача веза повезује две индивидуе, то су оне међусобно сличније по разним
питањима и зато је сасвим плаузибилно претпоставити да ће све три поменуте
особе бити сличне (о чему говоре принципи хомофилије и транзитивности).6

Поред резултата из социологије, нпр. од Грановетера и Хоманса, ову потвр-
ду доноси и психологија, пре свега у радовима Фрица Хајдера (Heider 1946,
1958), заговорника теорије когнитивног баланса. Ако између две особе постоји
јака веза, обе особе ће имати жељу да њихова осећања буду конгруентна са осе-
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5 У оригиналном раду дефиниција је била слична: "[С]нага (или слабост) везе пропорционал-
на је количини времена, емоционалног интензитета и интимности (тј. међусобног поверавања) који
карактеришу везу" (Granovetter 1982: 5). Проблем са овим дефиницијама јесте у томе што се поста-
вља питање како се могу мерити емоционални интензитет и интимност, али Грановетер сматра да је
довољно да се сложимо око "грубо сличних скупова на слабом крају континуума" (стр. 5). Зато је
његов први постулат следећи: што је слабија веза ега са неком индивидуом X, то ће мање других љу-
ди са којима его има везе имати везе са X. Суштина је у томе да се људи који су међусобно повеза-
ни слабим везама крећу у различитим социјалним круговима.

6 Грановетер транзитивност дефинише као функцију снаге везе, а не као опште обележје дру-
штвене структуре.



ћањима пријатеља, док је у односима слабих веза конгруентност мање битна са
психолошке стране. Након заиста бројних слагања разних истраживања и теориј-
ских поставки Грановетер закључује да је поменута тријада јаких веза врло ве-
роватна, док случај повезаности једне особе преко две јаке везе са друге две осо-
бе, где те две особе немају никакав контакт, назива "забрањеном тријадом". То
значи да је она у пракси готово немогућа (Granovetter 1973).

Мање је вероватно да ће наши познаници (слабе везе) бити у међусобним
социјалним контактима него наши пријатељи (јаке везе). То значи да скуп људи
који сачињавају индивидуа и њени познаници јесте мрежа мале густине (она у ко-
јој су многе могуће релационе линије одсутне), док је скуп који се састоји од исте
индивидуе и њених блиских пријатеља густа мрежа (она у којој су многе могуће
линије присутне). Его има своје блиске пријатеље од којих је већина такође у
блиском контакту, што представља густи део друштвене структуре, а поред тога
его има и своје познанике од којих се многи међусобно не познају. Сви ти позна-
ници (вероватно) имају своје блиске пријатеље, што опет сачињава густу мрежу,
али ону која се разликује од мреже ега. Слаба веза између ега и његових позна-
ника постаје нешто више од тривијалног познанства, односно она представља
мост између две густе мреже блиских пријатеља. Према Грановетеровој теорији,
ове мреже не би ни биле повезане да нема слабих веза (Burt 1992; Škorić 2006).

Макроскопске последице недостатка слабих веза су да је такав систем инко-
херентан и фрагментиран. Блиски пријатељи чине један чврсто повезани дру-
штвени круг, што имплицира да се кругови међусобно повезују преко слабих, а
не преко чврстих, односно јаких веза. Када бисмо посматрали структуру дру-
штвене мреже из "птичје перспективе", видели бисмо мношто кругова повезаних
махом слабим везама. Закључак је да управо слабе везе детерминишу могућно-
сти и границе дифузије информација у великим друштвеним структурама. Дакле,
комуникација се најчешће одвија између људи са сличним/истим атрибутима,
ставовима и веровањима, али она је управо због тога у великој мери редундант-
на, јер нове информације ретко када улазе у систем. За дифузију нових инфор-
мација потребно је постојање хетерофилних односа. Хомофилна комуникација
има структурална ограничења када се ради о дифузији, тако да информације по-
чињу да се врте у круг међу онима који имају исте информације, док хетерофил-
не комуникације омогућавају уплив нових идеја у мрежу (Liu and Duff 1972).

Једна од примена Грановетерових закључака односи се на научне заједнице,
где се проток нових информација и идеја ефикасније врши преко слабих веза (ви-
ди Škorić 2010), а друга се односи на организацију различитих врста заједница –
заједнице у којима у малом броју егзистирају слабе везе међу члановима могу се
разложити у више дискретних кругова који ће имати великих организацијских
потешкоћа у обављању групних задатака као што је, на пример, одбрана од зајед-
ничког непријатеља. У еволуцији друштвених система вероватно најважнији из-
вор слабих веза била је подела рада, јер су специјализација и међузависност ре-
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зултирале у разним специјализованим односима међу улогама, у којима сви по-
знају само мали део личности других људи. Слабе везе обезбеђују приступ ин-
формацијама и ресурсима изван обима друштвеног круга ега, међутим, јаке везе
су углавном лакше доступне и више су мотивисане да помогну и због тога се ни
оне не смеју занемарити у анализи (Granovetter 1983).

Из свега наведеног може се закључити да људи немају довољно емоционал-
них ресурса, као ни времена, да формирају снажне везе са свима које познају
(осим ако се не ради о изузетно малој групи људи). Ситуација у којој индивидуа
поседује само јаке везе била би изузетно исцрпљујућа, ако ни због чега другог,
онда због тога што она не би имала приватност. Суштина је у томе да слабе везе
имају функције које јаке немају, а многобројни примери говоре о томе. Оне по-
везују индивидуу са неким другим социјалним круговима, стварају диверзитет,
обогаћују животно искуство индивидуа, проширују видике итд. У оригиналном
раду Грановетер је детаљније објаснио оно што је само поменуо као закључак у
познатој верзији из 1973. године – за слабе везе се дуго времена сматрало да про-
изводе отуђење, док он показује њихов значај за интеграцију индивидуа у зајед-
ницу, а када се ради о идеји да јаке везе стварају кохезију на локалном нивоу, он
је критикује и показује да локална кохезија доводи до фрагментације заједнице.
У том смислу треба тумачити појам отуђења који се налазио у наслову оригинал-
ног рада.

4. Оригинална формулација снаге слабих веза преко концепта 
отуђења и микро-макро интеграције

Грановетер почиње рад истичући како су многи теоретичари слабе везе из-
међу индивидуа повезивали са отуђењем и друштвеном фрагментацијом, претпо-
стављајући да су оне постале битне тек са модернизацијом, док он тврди да су
слабе везе незаменљиве за "индивидуално остварење и за друштвену кохезију"
(Granovetter 1982: 4).

У социологији је било уобичајено (нпр. Tennies 1887/2001; Wirth 1938) да се
износе тврдње о томе да је модерно друштво са собом донело слабљење и повр-
шност веза које постоје међу људима и да је тај процес довео до "отуђења инди-
видуа и фрагментације друштвеног система" (Granovetter 1982: 4).7 Из тога про-
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7 Вирт (Wirth 1938) је истицао да је град карактеристичан локус урбанизма, али да урбани на-
чин живота није ограничен само на њега. Такође, град је описао као релативно трајно, густо насе-
љено насеље хетерогених индивидуа, у којем велики бројеви објашњавају релативно одсуство ин-
тимних личних познанстава, сегментираност односа који су анонимни, површни, транзиторни итд.
Та градска хетерогеност руши ригидне друштвене структуре и производи све већу мобилност, не-
стабилност и несигурност, док институције задовољавају потребе масе, а не индивидуа, тако да и ин-
дивидуе постају делотворне само ако делају кроз организоване групе.



изилази теза да већина људи које индивидуа познаје у модерном друштву, наро-
чито у градовима, спада у најповршнију могућу категорију, а то су познаници,
односно особе са којима немамо "никакву функционалну везу, које срећемо ма-
ње или више случајно и са којима се једина интеракција састоји од размене тра-
ча или 'уљудне конверзације'" (стр. 4). Оваквим идејама углавном се жели иста-
ћи да су "некад" (периоди о којима се ради зависе од аутора) ствари биле друга-
чије.

Касније су ове идеје критиковане, али најчешће преко демонстрације да је
примарна група остала битна као што је увек и била, с тим што се углавном није
говорило о значају слабих веза. Зато Грановетерова основна теза није да слабе
везе доводе до отуђења или друштвене фрагментације, већ да врше незаменљиве
функције за индивидуе и друштво.8 О функцији слабих веза је било речи, јер су
то идеје које Грановетер није мењао, али приликом ревизије изоставио је неке
друге занимљиве спекулације.

У суштини, он веома мало говори о отуђењу као таквом, већ само разматра
идеју да је отуђење у модерном друштву производ прекомерног броја слабих ве-
за и закључује да је она незадовољавајућа. Такође, признаје да у време писања
рада нема теорије која би на задовољавајући начин објаснила тај феномен.

Попут слабих веза, отуђење се обично описује као модерни развој, али Гра-
новетер не прихвата ту идеју, иако признаје да само може да понуди начин ис-
траживања ове појаве. Зато заговара развој нове гране друштвене науке која би
се звала "компаративна феноменологија" (стр. 13). У питању је поље које истра-
жује многе културе у разним временима и на разним местима, преко питања: "Ка-
ко изгледа бити припадник ове културе? Који је субјективни квалитет животног
искуства?" Затим, он сматра да би требало систематски поредити одговоре, што
је изузетно тежак посао који се може замислити као врста компаративне психо-
логије. Дакле, отуђење и квалитет живота у различитим друштвима морају се ис-
траживати преко изучавања друштвене структуре, али преко теорије о друштве-
ној структури која повезује микро и макро нивое друштва.
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8 Недавно је о овоме је писао Бари Велман (нпр. Wellman 1999). Супротно Вирту, он истиче
како су људи некада живели у "малим кутијама", а да данас живе у умреженим друштвима. Припад-
ници друштава малих кутија имају контакте само са припадницима неколико група којима припада-
ју: код куће, на радном месту, у суседству или волунтарним организацијама. Све ове групе су тела
са јасним критеријумима (не)припадања и имају интерну организацију која је најчешће хијерархиј-
ски структурирана – супервизори и запослени, родитељи и деца, пастори и верници итд. У таквом
друштву све интеракције остају на свом месту – у једној групи у одређеном временском тренутку.
У мрежним друштвима границе су пропустљиве, интеракције се јављају са различитим другима, ме-
њају се везе између бројних мрежа, а хијерархије (ако постоје) су лабавије. Промена са група на
мреже може да се види на више нивоа – на нивоу трговине, политике, облика организација итд.



Грановетер сматра да таква теорија не постоји, али да његове идеје наглаша-
вају елемент који би могао да игра велику улогу у конструисању те теорије – ути-
цај снаге веза између индивидуа на свеукупни друштвени систем који је створен
агрегацијом свих њихових интеракција. Тај теоријски оквир требало би да кори-
сти демографске податке и податке о "везама", "улогама" и "вредностима", али не
као пуким дескриптивним атрибутима друштвене структуре, већ као друштвеним
феноменима који су на граници микро и макро нивоа – "детерминистички узро-
коване индивидуалним акцијама и које заузврат реагују и обликују веће структу-
ре" (стр. 13).

Ово становиште омогућило би инкорпорацију психологије, далеко система-
тичније него што је то до сада у социологији било могуће. Грановетер сматра да
је психологија у социологији била редукционистичка, јер је занемаривала субјек-
тивна искуства индивидуа – нису се узимале у обзир интеракције испод нивоа ма-
лих група и обично се сматрало (под утицајем бихевиоризма и психоанализе) да
посматрач може боље да опише понашање од индивидуа које се посматрају. Пре-
ма његовом мишљењу, когнитивна психологија и феноменологија нуде боље мо-
гућности – феноменологија наглашава валидност субјективног доживљаја, а ког-
нитивна психологија преко својих анализа обраде информација и формирања ка-
тегорија може да буде корисна приликом анализе настанка друштвене структуре
на основу индивидуалне интеракције.9

Грановетеру је све време било јасно да анализа само снаге везе занемарује
сва друга важна питања која се тичу њиховог садржаја. Нарочито важно је пита-
ње о томе колико су везе специјализоване и да ли су једностране или вишестра-
не, јер социолози су давно схватили да специјализоване везе далеко већу важност
добијају у модерном контексту (нпр. Parsons 1951).

Што се тиче истраживања, Грановетер предлаже три опште стратегије за да-
ље изучавање. Прва је развијање метода узорковања, друга је развијање малог
броја параметара који адекватно описују мрежу, а трећи је развијање формалних
модела и техника којима би се мреже редуковале у поткатегорије које се могу ма-
нипулисати у сврхе истраживања (Granovetter 1982).

5. Проблеми операционализације јачине веза

Списак радова у којима се налазе разне примене и операционализације пој-
ма слабих мрежа је изузетно дугачак. Анализа свих релевантних студија у првих
десет година од објављивања Грановетерових идеја налази се у његовом раду
(Granovetter 1983), а до данас их има далеко више. Као што је случај са свим пој-
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9 Ово наглашавање феноменолошке психологије је вероватно најслабији део теорије, док је си-
туација сасвим другачија када се ради о значају когнитивне.



мовима у социологији, и око овог постоје разне контроверзе, које није могуће об-
ухватити у једном раду. Зато ће бити поменута само најпознатија критика која се
тиче мерења снаге веза, јер је то проблем који је и сам Грановетер уочио још ка-
да је формулисао своју идеју. У питању је рад Марсдена и Кембел (Marsden and
Campbell 1984), који представља први озбиљан покушај провере валидности од-
ређених индикатора преко којих се може измерити снага везе у мрежама.10

Као што је речено, Грановетер је у свом раду дефинисао снагу везе као (ве-
роватно линеарну) комбинацију времена проведеног заједно, емоционалног ин-
тензитета везе, интимности (заједничког међусобног поверења) и реципрочних
услуга које карактеришу везе, док операционализацију ових појмова није разма-
трао. Закључак до којег су дошли Марсден и Кембел јесте да су близина, одно-
сно емоционални интензитет, бољи индикатори од осталих које је Грановетер
предложио.11

Аутори сматрају да је Грановетеров концепт снаге везе интуитиван, јер се
дефинише преко поменутих индикатора, чиме се оставља простор да се утврди
тачан релативни удео сваког индикатора, односно да се одреди прецизна функци-
ја којом се снага може измерити и израчунати. У литератури се може приметити
да се тај интуитиван приступ наставља, јер се најчешће наглашава један од инди-
катора без разматрања његове конвергенције са другима. Зато Марсден и Кем-
бел развијају напреднији модел мерења везе који се заснива на две врсте варија-
бли - индикаторима и предикторима. Индикатори су стварне компоненте снаге
везе и одговарају Грановетеровој дефиницији снаге везе, док су предиктори
аспекти односа који су повезани са снагом везе, али нису њене компоненте (ви-
ди Marsden and Campbell 1984).

Неки од предиктора рефлектују хипотезу да се везе формирају у контексту
здружених активности, организованих око елемената друштвеног окружења.
Сроднички и суседски статуси, као и одговарајућа групна припадништва, пред-
стављају неке од предиктора снаге везе, док се други односе на социјалну дистан-
цу коју премошћава веза и они су нарочито значајни, јер је и сам Грановетер на-
говестио да слабе везе премошћавају веће социјалне дистанце, док јаке везе по-
везују социјално хомогене особе.
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10 Наравно, није само проблем начин операционализације снаге веза, већ се понекад може по-
ставити питање оправданости позивања на слабе везе (а не на неке друге факторе) када се врши ана-
лиза неког проблема (види нпр. Gans 1974a, b; Granovetter 1974).

11 Слаба веза у социологији емоција може да се посматра као она која је само површински ри-
туална, која ствара мало солидарности и емоционалне енергије, док јака веза постоји између особа
чије интеракције стварају јаку солидарност и емоционалну енергију, чинећи од индивидуа добре
пријатеље, особе од поверења, цењене познанике итд. (Collins 2004; Škorić 2006).



Без обзира на све могуће критике идеје о снази веза, јасне су најмање три
ствари. Једна је да је концепт слабе везе са собом носи изузетну хеуристичку
плодност, о чему говоре бројна истраживања (Granovetter 1983), друга је да при-
ликом анализа микро-макро транслације слабе везе могу да играју значајну уло-
гу (Škorić 2006), а трећа је да анализа социјалних мрежа мора далеко озбиљније
да се схвати од стране социолога и друштвених научника уопште, који је најче-
шће посматрају као нешто што није компатибилно са класичном социологијом
(Škorić i Kišjuhas 2011).12

6. Да ли су социјалне мреже специјални метод 
у друштвеним наукама

Како и сам каже, Грановетер је након објављивања радова о слабим везама
константно покушавао да се огради од етикете "мрежног аналитичара", сматра-
јући да је само неколико радова посветио мрежној анализи (до 1976. године), а да
се након тог периода посветио другим проблемима: стратификацији, економској
социологији и општој социолошкој теорији. Упркос томе, многи социолози су
све његове радове посматрали као део мрежног приступа у социологији.

Грановетер чак тврди да је традиција анализе мрежа део општег тренда раз-
воја друштвених наука, нарочито социологије. Проблем, односно "мит" о анали-
зи мрежа као специјалном методу, који не припада главној струји социологије, он
објашњава преко утицаја Парсонсовог функционализма, који је у Структури
друштвеног делања (Parsons 1937/1949) "открио" да су четири велика теорети-
чара – Диркем, Вебер, Парето и Маршал, конвергирали ка једној пропозицији,
коју је на крају он сам формулисао: друштво је интегрисано путем заједничких
вредносних оријентација. Парсонс је веровао да је преко ове пропозиције ојачао
класичну социолошку традицију, удаљивши је од концепција атомизованих акте-
ра.

Оснивачи мрежне анализе "побунили" су се против његове апстрактне иде-
је друштвеног живота, тако да анализа мрежа настаје и развија се управо у пери-
оду када је парсонсовска струја мишљења била најјача, и од тог периода анализу
мрежа прати етикета "секташке" струје која није компатибилна са класичном со-
циолошком традицијом. Супротно Парсонсу, Грановетер истиче да је анализа
мрежа "законити наследник" оснивача модерне друштвене науке и да ниједан
друштвени феномен не може ваљано да се анализира без освртања на његову
фундаменталну укорењеност у мрежи друштвених односа. У суштини, слабе ве-
зе и хетерофилни односи који их сачињавају могу да се тумаче као да предста-
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12 Грановетерова теорија се није показала плодном и инспиративном само на емпиријском
плану, већ и на теоријском (види нпр. Burt 1992; Lin 2000, 2001; Škorić 2006).



вљају основу Диркемове органске солидарности, јер производе друштвено-
структурални оквир који омогућава далеко ефикаснију дифузију информација
него што је то могуће у мрежама са хомофилним односима (Durkheim 1893/1984;
Liu and Duff 1972).

Бари Велман (нпр. Wellman 1983) је говорио да снага анализе мрежа почи-
ва у фундаменталном приступу изучавању друштвене структуре, а не у групи
термина и техника. Дакле, у питању је широки интелектуални приступ, а не уски
скуп метода, који покушава директно да изучава друштвену структуру, преко
анализе образаца веза које повезују њене припаднике. То значи да анализа мре-
жа трага за дубинским структурама, односно обрасцима који се налазе испод сло-
жене површине друштвених система. Поред тога, она омогућава да се са статич-
ке анализе, која посматра систем у једном временском тренутку, пређе на систе-
матичнија истраживања промене и развоја система, јер само развојем динамике
анализа мрежа може достићи свој пуни потенцијал као моћни инструмент за ана-
лизу друштвеног живота.

Нажалост, у социологији још увек постоји постоји велики број теоретичара
који размишљају на релациони начин, али нису блиски методама и идејама мре-
жне анализе. Стога, Грановетер сматра да је задатак оних који се баве мрежном
анализом да приближе своје методе и резултате онима који нису блиски концеп-
ту социјалних мрежа.
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GRANOVETTER'S THEORY OF STRENGTH OF WEAK TIES

Granovetter's theory of strength of weak ties has been one of the most influential ideas in
social sciences for the past forty years. Its basic assumption is very simple, but its explanatory
power proved to be great. This paper shows how the idea developed and changed in Granovet-
ter's papers, and shows some of his lesser known speculations about weak ties.
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