
Der har været givet forskellige bud på, hvor store netværk
man almindeligvis har, og det første man kan konstatere
er, hvor afhængigt den optælling er, af måden man defi-
nerer ens relationer på. Derfor svinger estimaterne også
fra omkring 150-2000 personer. Der er dog almindelig
konsensus om, at almindelige mennesker i arbejde har
en netværkskerne på ca. 200 mennesker, som man kan
sige udgør en aktiv del af netværket (uanset om der fx er
tale om familierelationer, nære kolleger, venner, etc.) og
en bredere periferi på 1-2000 som udgør en mere passiv
del af ens netværk. 

Usikre tal
Selvom de tal kan virke overvældende i sig selv, er det in-
tet imod hvor mange mennesker, der udgør ens forlæn-
gede netværk – altså relationers relationer. Består ens
nære netværk (folk man fx kunne finde på at spørge, om
de kender nogen der…) fx af 200 personer, vil de – så-
fremt de har ligeså mange kontakter – have 40.000 kon-
takter tilsammen. I 3. led vil man ud fra den logik kunne
nå 8.000.000 personer, 1.6 mia. i 4. led, etc.

En række mekanismer gør dog, at de tal er behæftet
med meget stor usikkerhed:

For det første så vil det typisk være tilfældet, at mange
af de mennesker man kender, også kender hinanden,
hvilket er tydeligst i ens familie. Dermed vil der ikke reelt
være 40.000 personer i 2. led af netværket, men en del
færre, da der er mange gengangere. Det gør sig særligt
gældende, hvis man har mange forbindelser inden for
nogle bestemte fagmiljøer og i geografiske områder, hvor
Danmark hurtigt kan blive meget lille, hvis man bevæger
sig i nogle bestemte faglige, kulturelle eller politiske
kredse. 

For det andet er det ikke en realistisk forudsætning, at
ens relationer vil have lige mange relationer. Så godt som
alle sociale netværk er det man kalder scale-free, hvilket
vil sige, at der er meget stor spredning i, hvor mange re-
lationer hver enkelt person har. Ofte vil den mekanisme
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”Alle i verden er
forbundet gennem

højst 6 led!”

Hvor stort er dit netværk egentlig? Det er der

faktisk nogen, der har forsøgt at beregne og

er kommet frem til, at alle i verden kan nås

gennem blot seks led. 

Men det afhænger selvfølgelig af dit netværk,

hvilke cirkler du bevæger dig i – ellers var det

nok lykkedes George Bush at finde frem til

Osama Bin Laden for længst. 

Det er jo ofte således, at dem vi kender, ligner

os selv – så dem du kender, ligner dig! Og det

bringer dig jo ikke meget videre. 

Så herfra skal lyde en opfordring til at bryde

cirklerne, gøre netværket større – snak med

dem du ellers ikke normalt ville snakke med. 

Eller gør som så mange andre: Benyt et af de

mange formaliserede netværk, der findes på

internettet. Så kender du pludselig rigtig

mange – som netop er interesserede i at være

en del af dit netværk.

Månedens klumme er skrevet af Christian

Waldstrøm, ph.d. adjunkt ved Handelshøjsko-

len Århus. Han forsker netop i netværk i virk-

somheder, herunder samspillet mellem for-

melle strukturer og uformelle netværk og net-

værks betydning for vidensdeling.



være selvforstærkende, idet folk med mange forbindelser
bliver interessante for andre at have med at gøre, og der-
for bliver yderligere søgt i forskellige sammenhænge. Det
betyder, at ens 2. leds netværk er meget afhængigt af,
hvem man har med i sit første led.

Small world
Ikke desto mindre vil det være tilfældet, at de fleste dan-
skere med et almindeligt stort netværk i ganske få led vil
kunne nå en meget stor del af den danske befolkning,
hvad der på engelsk kaldes small world – et udtryk, der
stammer fra det udbrud, man ofte kommer med, når man
endnu en gang møder nogen, man deler fælles bekendte
med: ”Det er en lille verden!”. 

Denne oplevelse af at netværk kan nå uoverskueligt
langt for hvert led man bevæger sig ud, har ført til en
række populære forestillinger om, at alle personer i ver-
den er adskilt af maksimalt 6 led (på engelsk Six degrees
of separation). At alle vil kunne nå alle andre i verden,
hvis man kunne gå i gennem maksimalt seks personer,
hvoraf kun den første er en direkte bekendt.

Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer og
det må da også mest betragtes som lidt af en vandrehi-
storie. Det tætteste man er kommet på at teste det var i
1967, hvor den amerikanske psykolog Stanley Milgram
udviklede en måde at teste det på. Han udvalgte tilfældigt
en række personer i USA, der hver blev bedt om at sende
et postkort til en bestemt person, som de fik navn, stilling
og by, hvor han boede. De måtte ikke forsøge at sende
kortet til personen direkte, men i stedet sende det videre
til en bekendt, som de mente havde bedre forudsætnin-
ger for at kende vedkommende.

Resultatet var det meget forbløffende, at stort set alle
de kort, der nåede frem, ankom med færre end 6 led,
hvilket gav anledning til revurdering af, hvordan vores
verden hænger sammen. Med den megen snak om globa-
liseringen og Internettets indtog i 90’erne er der kommet
fornyet interesse for de resultater.

Linkedin.com
En af konsekvenserne er den store stigning i antallet af
social network sites som LinkedIn, der har sat netværks-
effekten i system ved det, at man kan invitere ens kontak-
ter til at have adgang til at se, hvem man ellers har i sit 1.
ledsnetværk. Står man fx og mangler en god erhvervs-
kontakt i Indien, der kan bruges som sparring i forbin-
delse med en outsourcing og ikke selv kender en, vil man
kunne søge blandt sine kontakters kontakter og hvis man
finder en egnet person, søge sin kontakt om at blive sat i
forbindelse med vedkommende.

Tilbage står, at hvis man bare vidste, hvem, der kender
hvem, så ville man ret hurtigt kunne bevæge sig igennem
ens netværk og nå en meget stor del af verdens befolk-
ning, men stadig meget selektivt. Det er noget mere
sandsynligt, at jeg vil kunne nå en sagfører i Sacramento i
5-6 led, end en nomade i Sahara… men hvem ved? Fore-
løbig har jeg ingen af delene i mit 2. leds netværk i Linke-
dIn. 

39C3 ·  Magasinet  om ledelse og økonomi ·  10-11.06

Linkedin er et formaliseret digitalt netværksmedie, hvor du

ved at indtaste dine egne data forbindes med de andre til-

meldte i netværket: Folk, der enten har samme uddannelse,

samme arbejdsplads, samme arbejdsområde eller folk der

på anden måde kan være interessante at ”netværke” med.

Hjemmeside-netværket reklamerer med at have flere end

syv millioner mennesker registreret fra mere end 130 ar-

bejdsområder. Du finder det, og dem du kender, på:

www.linkedin.com.

Linkedin.com

Christian Waldstrøm




