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Er du utro, har du sex med hele verden! Den sandhed serveres 
med et glimt i øjet af  Jens Mogens Olesen, biologiprofessor ved 
Aarhus Universitet. Forklaringen er, at du gennem dit netværk 
er forbundet med alle andre mennesker, sexpartnere eller ej. 
Du er f.eks. kun seks håndtryk fra Barack Obama og enhver 
anden person i hele verden. Se, det giver da et vist vingesus til 
smalltalken med den vindtørre borddame til familiefesten – 
hvem ved, om hun kender en, som du gerne vil kende? 

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU
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1. TÆNK 
I NETVÆRK

NETVÆRK OG SPIN I POLITIK
– Statsmininisteren har da helt klart bragt sig selv i fedtefadet, 
siger Peter Mogensen med et frækt grin. – Selvfølgelig, men 
intrigen kom fra partiets bagland, skyder Michael Kristiansen 
igen med en mine, der antyder, at han ved mere, meget 
mere, end han siger. Veloplagte Mogensen & Kristiansen 
på TV 2 News stornyder at spille kloge på dansk politik 
og at antyde deres insiderviden over for os seere. De er 
tidligere spindoktorer; Mogensen var pressemedarbej-
der for statsminister Poul Nyrup fra 1997 til 2000, og 
Kristiansen var det samme for Anders Fogh fra 2001 til 
2005. Begge har arbejdet på dagblade og i ministerier. De 
er derfor centrale medlemmer af  et vidtstrakt politisk 
magtnetværk af  journalister, politikere og embedsmænd. 
Peter Mogensen siger: – Jeg har en masse kontakter, et kæmpe 
netværk, som jeg bruger. Politisk redaktør på TV 2 Henrik 
Qvortrup tilhører også netværkets kerne. Han er tidligere 
chefredaktør på Se og Hør og har også været pressemedar-
bejder for Fogh før Michael Kristiansen. Og lad os endelig 
tage politisk kommentator på TV 2 Hans Engell med. Han 
er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, forsvarsminister, 
finansminister osv. Nu har vi måske den kvartet, der gen-
nem deres netværk kender mest til dansk politiks mange 
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krinkelkroge. Igennem dette netværk eller spind af  spin 
flyder en turbulent strøm af  information og formidling 
af  kontakter. Hvis viden er magt, så har disse fire herrer 
magt. I januar 2010 inviterede kvartetten og flere andre 
mediefolk daværende statsminister Lars Løkke til nytårs-
taffel på en bedre københavnsk restaurant. Et par journa-
lister, som ikke var inviteret med, kritiserede den indspiste 
middag. En af  initiativtagerne til invitationen, Lars Trier 
Mogensen, politisk redaktør på Politiken, forstår overhove-
det ikke kritikken. – Det er jo sjovest at tale med folk, der har 
indflydelse, konstaterer han. 

DANSK FILM ER INDSPIST
”– Når far sku’ i bad” har jeg kaldt min tale, siger Christian 
i dogmefilmen Festen. En tale, som vender op og ned på 
fødselsdagsfesten for den pædofile far. Christian spilles 
af  Ulrich Thomsen. Med til festen er også Thomas Bo 
Larsen, Birthe Neumann og Paprika Steen. De er med i de 
fleste film – og de var især med i mange dogmefilm. 
 I foråret 2005 hagler det ned over dansk film med 
beskyldninger om indavl. Først kommer kritikken fra Bille 
August, og dernæst fra Lars von Trier. Men førende film-
folk afviser blankt kritikken. – Det rene vås, fnyser de. Men 
den 24. juli samme år bringer Politiken en helsidesartikel, 
der viser, at der er noget om snakken. Dansk film er fak-
tisk én stor indspist klike. På forsiden af  avisens kultursek-
tion er der et gigantisk netværk over landets mest kendte 
filmskuespillere. Mellem mange af  stjernernes navne er 
der trukket linjer. En linje imellem to navne betyder, at 
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de to stjerner har spillet sammen i mindst én film inden 
for de sidste ni år, dvs. at der er et link imellem dem. Og 
der er ingen tvivl, overhovedet ikke, navnene danner et 
tæt netværk. Birthe Neumann og Thomas Bo er knude-
punkterne i nettet med links til mange af  de andre navne. 
Da du sikkert ikke er inden for filmbranchen, så kan du 
jo med sindsro sige: – Og hvad så? Hvad rager det mig? De 
har ikke taget rollerne fra mig, og de spiller fremragende! Men 
skuespillere eller ej, så er det alligevel en interessant under-
søgelse, fordi netværket i sig selv er interessant. Betyder 
det noget, at det er bygget op lige præcis på den her måde? 
Hvordan og hvorfor er det kommet til at se ud, som det 
gør? Og er du sidsteårselev på Filmskolen, så er du jo nok 
ikke ligeglad! Filmnetværket er ligesom det politiske magt-
netværk eksempler på sociale netværk.

DE TUNGE DRENGE I DANSK ERHVERVSLIV
Niels B. Christiansen er koncernchef  hos Danfoss og også 
medlem af  bestyrelsen i Danske Bank. Her er formanden 
Ole Andersen. Ole sidder også i bestyrelsen af  Bang & 
Olufsen. I samme bestyrelse sidder bl.a. Rolf  Eriksen, som 
igen sidder i flere andre bestyrelser osv. Der er derfor ét 
link – Danske Bank – imellem Niels B. og Ole, hvorimod 
der er to links imellem Niels B. og Rolf  – nemlig Danske 
Bank og B&O. 
 Firmaet Krak har websitet Proff  The Business Finder, 
som er et såkaldt B2B-site, dvs. business to business-site. 
Det tilbyder kontakt og information virksomheder imel-
lem. Her kan man langsomt ”trawle” det danske erhvervs-



9INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregivesDette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

livs magtnetværk. Sitet giver oplysninger om firmaer og 
direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Niels, Ole og Rolf  
udgør derfor en lille flig af  det store magtnetværk i dansk 
erhvervsliv – dvs. endnu et eksempel på et socialt netværk. 
Netværket er overraskende tæt, dvs. afstanden – målt i 
antal bestyrelser – er meget kort imellem de tunge drenge. 
Nogle ganske få viser sig at være knudepunkter i netvær-
ket med mange links til andre bestyrelsesmedlemmer. De 
har – ligesom Mogensen & Kristiansen – en meget stor 
insiderviden og dermed magt. Det betyder også, at jo flere 
bestyrelser en rigtig tung dreng sidder i, jo mere attraktiv 
bliver han eller hun som medlem i nye bestyrelser. 
 Siden 1930’erne har forskere studeret sociale netværk, 
og der er masser af  eksempler at tage af. Analyserne giver 
et forbavsende klart overblik over strukturen af  selv store 
sociale grupperinger. De kan svare på, hvor mange knu-
depunkter der er i forhold til hele netværkets størrelse, og 
hvor langt der er imellem de enkelte knuder. Analyserne 
kan også fortælle os, om der er kliker inden for netværket. 
F.eks. viste skuespillernetværket, at en gruppe skuespillere 
var kliket tæt sammen, fordi de altid blev brugt af  produ-
centen Regner Grasten. 

ALT ER NETVÆRK
Men der er en verden uden for Christiansborgs presse-
rum, de glamourøse filmstudier og bestyrelsernes dunkle 
repræsentationslokaler. Hvad med lufthavne, svenskeres 
sexliv, elværker, internettet, økosystemer, fodboldkampe, 
landsbysladder, sprog, hiv, hjernen, videnskabelige citerin-
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ger og vores eget stofskifte – hvad har de med hinanden 
at gøre? For ti år siden ville alle, næsten alle, svare: intet, 
absolut intet! Men i dag er svaret et andet: Selvfølgelig har 
de noget til fælles, de danner alle netværk. 
 Lufthavne er forbundet af  flyruter og danner et globalt 
transportnetværk; svenskere (og alle andre for den sags 
skyld – men broderfolket er bedst undersøgt) danner 
gennem seksuelle kontakter seksuelle netværk; arter i 
økosystemer danner fødenetværk ved at æde hinanden; 
beboere i landsbyer danner informationsnetværk gennem 
udveksling af  sladder; fodboldspillere danner netværk, 
når de afleverer bolden til hinanden; ord danner sproglige 
netværk ved fysisk at være forbundet i tekst og tale (’tekst’ 
er linket til ’og’, som igen er linket til ’tale’); og de kemiske 
stoffer i vores celler danner netværk, når de deltager i de 
samme kemiske reaktioner. 
 Helt ny forskning viser, at disse vidt forskellige net-
værk har en lang række fælles egenskaber, og at deres 
opbygning og nedbrydning ligner hinanden. I en verden, 
der forandrer sig med rasende fart, er vores eget og klo-
dens velbefindende afhængigt af  disse netværks stabilitet 
og funktionsdygtighed. Samtidig signalerer den massive 
forskning i netværk en stigende interesse for kompleksitet 
som fænomen – et fænomen, der kan studeres, uden at 
det først skal nedbrydes i sine enkeltdele. For at under-
søge erhvervslivets magtnetværk behøver vi derfor ikke 
kende CV’et for Mærsks adm. direktør, Nils Smedegaard 
Andersen, ligesom det ikke er nødvendigt at kende de 
egenskaber, enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase har, 
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hvis vi vil studere stofskiftenetværket. Men naturligvis vil 
et kendskab til ikke blot hele netværket, men også dets 
enkeltdele give os den største indsigt.

HVAD ER MENINGEN MED BOGEN?
Målet med bogen her er at få dig til at tænke i netværk. Jeg 
vil overbevise dig om, at der er netværk alle vegne, og vise 
dig, hvordan netværk er opbygget, samt hvordan de foran-
drer sig over tid og fra sted til sted. Netværksanalyse er et 
redskab i studiet af  kompleksitet, såvel den naturlige som 
den menneskeskabte. Da alt her i livet rummer komplekse 
problemstillinger, vil du hurtigt indse, at netværksanalyse 
kan blive et brugbart værktøj i din verden – også selvom 
du er en stille, indadvendt natur, der hader al snak om 
networking. I dag er netværksanalyse et selvstændigt fag, 
og dets udøvere publicerer i tusindvis af  artikler årligt og 
afholder store konferencer. Netværksanalytikere henter 
deres eksempler fra mange forskellige discipliner – præcis 
hvor er ofte underordnet. Det vigtigste er studiet af  kom-
plekse systemer, deres struktur, funktion og udvikling. 
Santa Fe Institute i New Mexico og NCEAS i Californien 
er mægtige institutioner, der allerede arbejder med kom-
plekse systemer og netværksanalyse som deres hovedfelt 
(se deres websites). Det vil vi også få en dag her i landet, 
det handler blot om lidt networking.

TANDHJUL ELLER HELE MEKANIKKEN
Som barn skilte jeg brutalt mine forældres morgenfriske 
Junghans-vækkeur ad. Dernæst skreg jeg hysterisk, fordi jeg 
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ikke kunne samle det igen. Alle delene lå på bordet foran 
mig; men et vækkeur var det bestemt ikke mere. Det 
havde mistet sin primære funktion, at vække, en funktion, 
som en marsboer, nys ankommet med 4-rumskibet, ikke 
ville kunne slutte sig til ved blot at studere de enkelte 
tandhjul. 
 Meget af  den traditionelle forskning går både i dybden 
og detaljen; den studerer de enkelte tandhjul grundigt. 
Videnskabsfilosofisk er en sådan forskning reduktionistisk. 
Dens bærende ide er, at hvis vi reducerer helheden til dens 
enkeltdele, så forstår vi også bedre helheden. Det er selv-
følgelig rigtigt, at hvis man forstår, hvordan hvert tandhjul 
virker, så fatter man også bedre mekanikken i hele uret. 
Men det er ikke tilstrækkeligt. Forskningen i mennesket og 
universet fokuserer på gener, atomer og molekyler. Dyb-
sindig forskning med fondstække er blevet synonym med 
forskning i enkeltdele, i detaljer, i mikro og nano, men 
ikke i makro. Studiet af  isolerede enkeltdele fører dog ikke 
nødvendigvis til en dybere forståelse af  helheden, af  den 
kompleksitet, der omgiver os, og som vi selv er et godt 
eksempel på. Alle enkeltdelene er jo forbundet i store, 
komplicerede netværk. Og ikke nok med det; enkeltdelene 
kan ofte sættes sammen til et hele på forskellige måder. 
Kompleksitet opstår, når helheder har egenskaber, som vi 
ikke kan slutte os til ud fra enkeltdelene alene. En af  ud-
fordringerne er desuden at bestemme sig for, hvor detalje-
ret et studie skal være, dvs. at finde ud af, hvilke enkeltdele 
eller detaljer på et givet niveau der er bestemmende og 
drivende for delene på andre niveauer. Kun langsomt og 



13INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregivesDette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

måske efter pinefulde og pinlige erfaringer har vi måttet 
acceptere, at enkeltdelene er forbundet, og at intet sker i 
isolation. En ingeniør eller en landmand må forstå, at hun 
eller han ikke kan udføre sit arbejde isoleret fra naturen; 
og en økonom kan ikke analysere varernes ”frie” bevæge-
lighed uden at kende den menneskelige psyke. Vi vil indse, 
at vi og alt andet er dele af  sammenhænge, af  komplekse 
netværk. Så lad os forsøge at svare på, om kompleksitet 
overhovedet kan analyseres.

DINE EGNE NETVÆRK
Venskab, fjendskab, familie, arbejde, fritidsinteresser, 
økonomi, politisk overbevisning, magtinteresser, misbrug 
og religion linker mennesker sammen i sociale netværk. 
Et samfund er et netværk af  sociale netværk. Kommu-
nikation imellem mennesker sker ved sprog, som selv er 
netværk af  ord linket sammen af  grammatiske regler.
 At vi nu har fået øjnene op for netværk, skyldes 
de nyeste og største teknologiske revolutioner nogen-
sinde – internettet, World Wide Web og de sociale medier 
(Facebook, Twitter osv.). For langt de fleste mennesker er 
disse netværk blevet centrale dele af  dagligdagen – både 
på arbejdet og i fritiden. 86 % af  os danskere er online. 
Ubevidst kryber ’det at tænke i netværk’ ind i os alle; vi 
opdager links til nye hjemmesider og herfra igen links til 
endnu flere hjemmesider. Netværkstanken ligger derfor 
lige foran os hver eneste dag. 
 Mennesket er som art også medlem af  netværk. Det er 
blot en enkelt knude i naturens økologiske netværk, men 
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en meget vigtig knude. Vi er med vidt forskellige links 
bundet til mange andre arter: koen, hunden, loppen, æb-
letræet, brandmanden (goplen!), bændelormen, influenza-
virus, hiv osv. Gad vide, hvor mange arter et gennemsnits-
menneske interagerer med? 
 Vi går også rundt med forhåbentligt velfungerende 
netværk i kroppen. Menneskets hjerne er et kompliceret 
netværk af  nerveceller forbundet af  nervetråde. Kroppens 
organer, væv, celler, organeller og molekyler er endvidere 
forbundet i et hierarkisk netværk, dvs. molekyler i hvert 
organel, organeller i hver celle og celler i hvert væv. 
 Der er derfor ingen tvivl – verden er et netværk af  
netværk af  netværk af  ... Stopper vi op et øjeblik, kan vi se 
det. Men hvem tænker i det daglige over, hvordan netværk 
mere præcist er opbygget? Og hvem tænker nærmere 
over, hvilke egenskaber netværk har? Hvem tænker over 
relationen mellem netværks struktur og deres funktioner? 
Og hvad betyder det, hvis der sker fejl? Hvordan fører en 
fejl i genernes netværk til kræft? Har strukturen af  sociale 
netværk indflydelse på, hvor hurtigt infektionssygdomme 
som f.eks. forkølelse spredes? Eller hvad med computer-
virus? Kan vi opbygge internettet på en sådan måde, at 
computervirus spredes langsommere? Nogle netværk 
kan tåle, at mange knuder mister deres funktion, mens 
andre netværk øjeblikkeligt bryder sammen, hvis blot én 
eller nogle få knuder elimineres. Det sidste ses ofte, når et 
elnetværk går ned, eller når bilerne hober sig op på vejnet-
tet. 
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2. ET 
NETVÆRK 
AF NETVÆRKERE

DE FØRSTE MODERNE NETVÆRKSFORSKERE
En sen aften i 1997 på Cornell University i staten New 
York sidder en studerende, Duncan Watts, og hænger over 
nogle fårekyllingedata. Det kniber med entusiasmen. Han 
prøver at finde ud af, hvordan fårekyllinger synkroniserer 
deres sang. Vi kender alle den irriterende sang, når en fåre-
kylling forvilder sig indendørs, eller når Jesper Fårekylling 
i Disneyfilmen synger: Når du ser et stjerneskud … Men det 
er ikke lige der, Duncan er den aften. – Er der en overfårekyl-
ling, der bestemmer over alle andre i nabolaget? spørger han sig 
selv. Eller foregår det, ligesom når publikum begynder at klappe 
i takt efter en opera? I koncertsalen begynder den enkelte 
tilskuer at synkronisere sin applaus med de nærmeste, og 
på forbavsende kort tid har alle rettet sig ind efter hinan-
den. At studere én isoleret fårekylling giver derfor ingen 
mening; sangen er jo netop kommunikation imellem 
fårekyllinger. Duncan begynder derfor langsomt at tænke 
i netværk. Han skriver selv senere i sin bog Six degrees 
(2003): Det begyndte at dæmre for mig, at jeg var faldet over, 
hvad enhver student håber på at finde, men sjældent finder – et 
ægte hul i videnskaben, en ikkeopdaget dør, som står en smule på 
klem – chancen for at udforske verden på en ny måde.
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 I 1998 kommer artiklen ”Collective dynamics of  ’small-
world’ networks” i det meget eksklusive naturvidenska-
belige tidsskrift Nature. Den er skrevet af  Duncan Watts 
og hans vejleder Steven Strogatz. Heri sammenligner de 
tilfældige og regelmæssige netværk. I et tilfældigt netværk er 
det helt tilfældigt, hvem der linker med hvem. Der linkes 
lige så ofte til fjerne knuder som til naboknuder. I det ene 
øjeblik chatter du med en fra nabolaget, og i det næste 
med en fra New York; betydningen af  geografisk afstand 
er væk, og alle links er lige sandsynlige – verden er lille. I 
et regelmæssigt netværk, derimod, linker alle knuderne til 
andre knuder efter et fast mønster – f.eks. kan hver knude 
linke til sin nærmeste nabo til højre og til venstre. Lørdag 
aften er der fest i Odense, og du dater en fra Middelfart og 
en fra Nyborg. Næste lørdag igen er dine gamle dates til 
fest i deres hjembyer, hvor de hver dater med to nye dates 
– den første en fra Fredericia og igen en fra Odense (måske 
dig igen!) – og den anden to fra henholdsvis Odense og 
Korsør osv. Kæden af  dates spreder sig mod vest og øst, 
men det går langsomt – verden er stor. Watts og Strogatz 
er dog især interesseret i netværk, som er lidt af  begge 
dele – tilfældige såvel som regelmæssige. Dem kalder de 
for små verdener. 
 I små verdener forbinder de fleste links naboer, men 
nogle ganske få går på tværs af  hele netværket – de fleste 
af  ens venner bor i nabolaget, men desuden har man en 
enkelt kammerat på den anden side af  ”dammen”. Vores 
to helte – Watts og Strogatz – konkluderer derfor, at i små 
verdener spredes information, som f.eks. sladder, øjeblik-
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keligt til naboknuderne, fordi netværket er regelmæs-
sigt, men også hurtigt til hele netværket ad de tilfældige 
genveje, der krydser netværket. Watts og Strogatz bliver 
med ét slag nogle af  den moderne netværksanalyses 
hovedpersoner. Året efter, i 1999, udgiver Watts sin første 
netværksbog, Small worlds. Dvs. både en Nature-artikel og 
en bog – unge Duncan har ingen problemer med at få sin 
ph.d-afhandling godkendt! 
 Samtidig er andre forskere begyndt at studere et gan-
ske bestemt netværk fra den virkelige verden, World Wide 
Web eller WWW. I 1999 kommer – igen i Nature – artiklen 
”The Diameter of  the World-Wide Web” skrevet af  nogle 
andre helte i min historie: den absolutte superstjerne 
Albert-László Barabási og hans kolleger Réka Albert og 
Hawoong Jeong fra University of  Notre Dame i Indiana. 
I løbet af  det næste tiår sker der en revolution inden for 
netværksteorien, og intet har været det samme siden. Men 
netværksteoriens rødder går langt tilbage.

NETVÆRKSTEORIENS 
FØRSTE KOPPER KAFFE

En dag i 1950’erne sidder to ungarske matematikere, Paul 
Erdös og Alfréd Rényi, på en café i det indre Budapest. De 
ænser slet ikke de nydelige damer i caféen; de er helt væk i 
deres egen lille verden. Den ene kop kaffe efter den anden 
skylles ned. – Matematikere er maskiner, som laver kaffe om 
til læresætninger, siger Alfréd og tømmer forhåbningsfuldt 
sin kop. På cafébordets papirsdug har de tegnet en masse 
små boller, som de nu trækker linjer imellem. Imens 
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mumler de uforståelige brokker til hinanden – ikke bare på 
ungarsk, men også på matematisk. Stedets øvrige gæster 
undrer sig over, hvad der foregår. Men for dig, mig og bo-
gen her er det nogle vigtige kopper latte. Det handler om 
intet mindre end netværksteoriens fødsel. Paul og Alfréd 
har spredt små papirlapper ud på bordet. På undersiden 
af  hver lap har de skrevet et tal. Nu trækker de begge en 
lap. – 20 og 6, siger Paul ivrigt, og Alfréd trækker en streg 
mellem knuderne 6 og 20. Igen trækker de to lapper. – 2 og 
39, og nu trækkes der en streg mellem knuderne 2 og 39. 
Mange lapper, numre og kopper kaffe senere tæller de op, 
hvor mange linjer eller links hver knude har fået. Knuder-
ne i deres tilfældige netværk har næsten det samme antal.

NETTETS KODE KNÆKKES
WWW er det største netværk i verden, som vi har oplys-
ninger om. Links fører fra side til side til side …, og der 
er i dag flere milliarder sider at vælge imellem. Her i 2012 
oplyser Googles indeks, at der er 40 milliarder netsider. 
Da jeg begyndte på bogen her, var indekset ”kun” på 15 
milliarder – og så længe siden er det heller ikke! Men det 
præcise tal kendes slet ikke.
 Tilbage i 1999 er den ene af  vores superhelte, Bara-
bási, interesseret i opbygningen af  WWW. Han læser om 
Paul Erdös og Alfréd Rényi og deres cafévisit og forventer 
derfor, at WWW er et tilfældigt netværk. – Du og jeg sid-
der derhjemme i hjørnet af  stuen og nørkler med vores private 
hjemmeside og linker til andre sider med fælles interesser, siger 
Barabási. Hvad kan være mere tilfældigt? Han forestiller sig 
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overhovedet ikke, at historien kan være anderledes, og at 
det, han nu begynder på, vil overgå hans vildeste fantasi. 
 Hans kollega Jeong laver en virtuel ”robot” (et 
program), som kan ”hoppe” rundt på deres universitets 
hjemmesider. De opdager nu til deres store overraskelse, 
at mere end 80 % af  alle hjemmesider har under fire links, 
mens nogle enkelte (0,01 %) har mere end 1000. Barabási 
begynder at fornemme, at han har en rigtig stor fisk i net-
tet, og fra nu af  står der kun WWW i hans forskningska-
lender. Hans første spørgsmål er: Hvad er sandsynligheden 
for, at en hjemmeside har et bestemt antal links? 
 Fordelingen af  links per side viser sig at følge en 
”faldende potensfunktion”. Hvad den nærmere går ud på, 
vender jeg tilbage til, men en af  funktionens mest berømte 
”forfædre” er den gamle Paretolov 80/20 fra 1906. Den er 
opkaldt efter den italienske økonom Vilfredo Pareto, der 
beskæftigede sig med fordelinger af  observationer. Pareto 
fandt ud af, at 20 % af  den italienske befolkning ejede 80 % 
af  landets rigdomme, mens de resterende 80 % af  befolk-
ningen måtte nøjes med de sidste 20 % af  rigdommene; 
og i sin have så han, at 20 % af  ærteplanterne producerede 
80 % af  alle ærterne. Paretos lov findes overalt. Vi ved, at 
20 % af  os danskere drikker 80 % af  alle øl, 20 % af  alle de 
andre bilister laver 80 % af  alle ulykkerne, og på universi-
teterne laver 20 % af  forskerne 80 % af  de videnskabelige 
publikationer. Det er måske ikke præcis 80/20 i hvert 
tilfælde, men få bidrager meget, og mange lidt – fordelin-
gerne er dermed skæve. Barabási konstaterer nu, at antal 
links per hjemmeside også følger Paretoloven: Ca. 20 
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% af  WWW-siderne har 80 % af  alle links. Fantastisk at 
forestille sig, at en lovmæssighed opdaget af  en italiensk 
økonom for omkring hundrede år siden så præcist beskri-
ver fordelingen af  links per hjemmeside på WWW. 
 Vi må tilbage til den faldende potensfunktion. Procent-
delen af  hjemmesider på WWW med mindst x links er 100/x3, 
siger Barabási, og 100/x3  er en faldende potensfunktion. Derfor 
har 100/23 = 13% af  alle hjemmesider 2 eller flere links. Pro-
centdelen falder hurtigt for hjemmesider med et stigende 
antal links. For x = 20, får vi 100/203 = 0.013 %, dvs. at 
0.013 % af  alle hjemmesider har 20 eller flere links. Først 
falder andelen hurtigt, men dernæst langsommere og 
langsommere. F.eks. er der kun 100/20003 = 0,000000013 
% af  alle hjemmesider, som har 2000 eller flere links, dvs. 
13 hjemmesider ud af  en milliard. Hvis WWW har 40 
milliarder hjemmesider, så er der ca. 5 milliarder sider med 
mindst to links (13 % af  40 milliarder), men der er også en 
del hjemmesider, som hver har flere tusinde links. Det er 
altså muligt at finde nogle ganske få knuder med ekstremt 
mange forbindelser. F.eks. er Facebook, You Tube og Ya-
hoo nogle af  knudepunkterne på WWW, og herhjemme 
er Birthe Neumann det samme i det danske filmstjerne-
netværk. Havde fordelingen af  links per hjemmeside været 
helt tilfældig eller regelmæssig, så ville alle sider have haft 
– mere eller mindre – det samme antal links, og ingen side 
ville have rigtig mange links. 
 WWW er virtuelt; man kan ikke tage det i hånden og 
løfte det op, men det ligger på internettet, og det er en 
fysisk struktur.
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INTERNETTET
– Hvad hedder direktøren for internettet? – Og hvor ligger hoved-
kontoret? Spørgsmålene kan ikke besvares. Internettet er 
ganske vist noget fysisk med maskiner og en masse lednin-
ger, der ligger og roder i krogene. Der er også officielle re-
gistre for domænenavne og IP-adresser. Men ingen styrer 
hele nettet, og alligevel virker det. Uden at ville lyde alt for 
naiv og teknologibegejstret, så er det da fantastisk! Nettet 
vokser globalt, men ved lokal vækst; det er med andre ord 
selvorganiserende. Om det er derfor, at det hele begyndte 
dengang i de ”glade” 60’ere, da morfar og mormor var 
hippier, skal jeg ikke kunne sige, men sandt er det, at alle 
kan deltage – der er ingen direktør, der bestemmer.
 Sandt er det også, at det ikke var blomsterbørn, 
men militærfolk, der bandt de første knuder på nettet. I 
slutningen af  1960’erne beslutter det amerikanske for-
svarsministerium at finansiere et projekt, der skal bygge 
et netværk af  computere eller hosts, som kan udveksle 
data. Især spekulerer de bedste it-hjerner over, hvordan 
man kan forbinde computerne på en måde, der gør hele 
netværket robust over for fejl og angreb. Skal alle compu-
terne være forbundet i én lang serie, eller skal der være en 
hovedcomputer, som alle andre er forbundet til? Nej, hvis 
blot én computer går ned i en serie, så vil hele netværket 
bryde sammen – og hvis en fjende angriber hovedcom-
puteren i et stjerneformet netværk, så vil alle de andre 
computere blive isoleret. Én af  internetpionererne, Paul 
Baran, foreslår derfor, hvad han kalder ”en overflødighed 
af  forbundethed”. Ideen er, at selvom enkelte computere 
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går ned, så skal resten af  nettet stadigvæk kunne fungere. 
Informationen skal kunne komme frem ad andre veje. Det 
er for kostbart at forbinde alle med alle, så projektgruppen 
må finde en mere simpel, men ikke desto mindre optimal 
løsning. Her kunne man selvfølgelig have skelet til natu-
rens netværk, men det var tiden ikke moden til. 
 I 1966 bliver fire universiteter i Californien og Utah 
koblet sammen. Nettet vokser, og i 1972 skriver Ray Tom-
linson det første stykke e-mail-software. Flere net kommer 
til, og de kommunikerer med hinanden gennem protokol-
ler. De er internettets software, som sikrer, at information 
kan sendes fra én adresse til en anden. Slutresultatet bliver 
TCP/IP-protokollerne, som vi bruger i dag. Og nu begyn-
der det at gå stærkt. I de sidste ti år er antallet af  internet-
hosts næsten blevet fordoblet hvert år og er måske på en 
halv milliard nu. At det går så stærkt, skyldes mængden 
af  private computere og især fremkomsten af  WWW og 
internettelefoni, som er internettets vigtigste brugere. 

HVORDAN FINDER MAN VEJ PÅ WWW?
– Jeg tog bare hypertekstideen og forbandt den med transmission 
control protocollen og domænenavnesystemet og – TA-DAAA – så 
havde jeg World Wide Web. Man skal både være arrogant 
og genial for at fyre den bemærkning af, og Tim Berners-
Lee er begge dele. Han og kolleger lavede i 1989-1990 den 
første kommunikation på nettet. 
 Hvordan ser WWW så ud? Hvordan finder vi vej fra 
ét sted til et andet? Når vi navigerer på WWW, bruger vi 
søgemaskiner; men hvor gode er de egentlig til deres job? 
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Skriver vi ”Aarhus University” på Google eller Yahoo, får 
vi henholdsvis 5,5 og 3,5 millioner hits, mens vi på Al-
taVista kun får 2 millioner. Maskinernes dækning er altså 
forskellig. Den stiger ganske vist hele tiden, men nettet 
vokser uden tvivl endnu hurtigere. Det er dog ikke hele hi-
storien. Måske er der hjemmesider, man slet ikke eller kun 
vanskeligt kan klikke sig frem til? Nogle beregninger siger, 
at man kun kan nå ¼ af  alle sider på WWW, fordi nettet i 
virkeligheden er delt op i mindre net; det er fragmenteret. 
Grunden er, at links har en retning. Bare fordi du linker til 
CNN på din hjemmeside, så er det jo ikke sikkert – uden 
at støde din selvfølelse – at CNN linker til din. Hvis du skal 
fra side A til D, så må du gå fra A til B til C og endelig til 
D. Hvis du vil tilbage til A igen, ja så må du fortsætte og 
finde en ny rute tilbage til A i linkenes retning, fra D til E 
til F, og så er du måske hjemme på A igen. Disse klikruter 
afgør, hvor navigerbart nettet er. 
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3. HVOR 
VERDEN DOG 
ER LILLE

KÆDEBREVE
Kædebreve – har det noget med moderne videnskab at 
gøre? Ja, i høj grad. På Harvard University får sociologen 
Stanley Milgram i 1967 en ide til et eksperiment med 
kædebreve (ideer til eksperimenter får han i øvrigt rigtigt 
mange af ). Han ønsker at finde den sociale afstand mel-
lem to tilfældige mennesker i USA. Derfor beder han 160 
personer fra Kansas og Nebraska om at sende et brev til 
enten en børsmægler i Boston eller en bestemt students 
kone, der bor i Massachusetts. Kender afsenderne ikke de 
pågældende, så skal de sende brevet til en, som de tror, 
kender dem. En del af  brevene når faktisk frem, og de 
har i gennemsnit (egentlig medianværdien) foretaget 5,5 
ture imellem en afsender og en modtager, før de nåede 
børsmægleren eller studentens kone. Det var et choke-
rende lavt tal. Milgrams Harvard-kolleger havde gættet på 
et tal i nærheden af  100, men netop genvejene igennem 
nettet gør afstandene små. Et brev ”hoppede” måske først 
rundt på Harvard University, men pludselig er der en, 
der kender en i Boston, og her hopper brevet måske igen 
rundt et par gange, inden det når den rigtige modtager. 
Faktisk ville den virkelige afstand blive endnu kortere, hvis 
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man kendte alle menneskers sociale relationer – brevene 
fulgte jo ikke nødvendigvis den korteste rute. Men som 
Barabási skriver i sin bog Linked (2002), så har vi ikke en 
søgemaskine, der kan hjælpe os med at finde den korteste 
rute i sociale netværk. Hvad der dog i vores blogosfære-
tidsalder med Facebook, blogs, chat rooms og wikis er en 
sandhed med modifikationer. 
 I 2003 tager Duncan Watts – ham med fårekyllin-
gerne – Milgrams gamle forsøg op igen. Nu er det dog 
ikke breve, men e-mails, der bruges. Watts beder 60.000 
e-mail-brugere om at sende en mail ”i retning af ” én af  
18 målpersoner fra 13 lande. I bedste Milgramstil skal 
forsøgspersonerne sende en mail til en af  målpersonerne 
eller til en, de kender, der har en chance for at finde en 
af  målpersonerne. Watts finder, at Milgrams resultater 
holder vand. Afstanden mellem mennesker er i snit stadig 
seks links. Men vores lille verden er alligevel blevet endnu 
mindre. På Milgrams tid var alle amerikanere seks links 
fra hinanden. I 2003 er det alle i hele verden, der er seks 
links fra hinanden – eller sagt med en berømt frase: Der er 
’seks graders adskillelse’ mellem mennesker (six degrees of  
separation). Undersøgelser af  Microsofts ’Windows Live’ 
(f.eks. Hotmail) viser, at dets brugere er endnu tættere på 
hinanden, men de udgør jo heller ikke hele verden. Den 
første, der bruger udtrykket six degrees of  separation, er 
den amerikanske forfatter John Guare i teaterstykket Six 
degrees of  separation fra 1990. Historien bliver senere til en 
film. – Jeg læste et eller andet sted, at vi alle kun er seks personer 
fra hinanden. Seks graders adskillelse … at tænke sig, at ethvert 
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menneske er som en ny dør, der fører ind til nye verdener, siger 
en af  stykkets personer.

FIRE HÅNDTRYK FRA OBAMA
Min nabo og jeg giver en gang imellem hinanden hånden. 
Han er medlem af  Socialdemokratiet og praler med, at 
han engang har hilst på Mogens Lykketoft. Mogens har 
nok også hils på statsministeren, der, som vi alle ved, har 
givet Obama hånden. Det vil sige, at jeg er fire håndtryk 
eller links fra Obama, og vi har tre mellemmænd – min 
nabo, Mogens og Helle. Helle har nok aldrig sagt goddag 
til Obamas svigermor, og det har min nabo bestemt heller 
ikke, så hende er jeg fem håndtryk fra. Måske er der så seks 
graders adskillelse mellem denne lille bogs endnu mindre forfat-
ter og så Obamas svigermors købmand – hvis altså svigermoren 
har givet købmanden hånden? 
 Op gennem det 20. århundrede har mange filosoffer, 
skønlitterære forfattere og sociologer været optaget af, 
hvor langt vi er fra hinanden målt i venskaber, håndtryk, 
eller hvilken linkvaluta vi nu engang vælger at bruge. De 
fleste mente, at mennesker var langt fra hinanden socialt. 
Det var vi også i Middelalderen, men det er vi ikke mere. 
Det fik Milgrams kædebreve os til at indse. I sin bog Linked 
fortæller Barabási om oprindelsen til udtrykket seks gra-
ders adskillelse. Ifølge ham var det første skrift om emnet 
slet ikke Guares teaterstykke fra 1990, men derimod novel-
len ”Kæder” fra 1929 skrevet af  en 20-årig ungarer ved 
navn Frigyes Karinthy. En af  novellens personer siger, at 
han gennem højst fem bekendtskaber kan linke to tilfældi-
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ge personer i verden med hinanden. Novellen blev flittigt 
læst i datidens Ungarn, men blev siden fuldstændigt glemt. 
De små verdener har derfor været kendt længe af  nogle få, 
men først med forskningsgennembruddene i slutningen af  
1990’erne har vi fundet ud af, hvordan de er opbygget, og 
hvad den viden betyder for os alle.

TRE GRADERS ADSKILLELSE  
I HOLLYWOOD OG OMEGN

I 1994 i Pennsylvania sidder tre collegestudenter på deres 
værelse (endnu en historie fra en sen aften på et ameri-
kansk college). De har lige set en film med bl.a. skuespille-
ren Kevin Bacon. Det slår dem pludselig, at han optræder 
i en masse film, og at det derfor må være muligt at linke 
stort set alle andre skuespillere til ham. Efter min mening 
er Bacon en middelmådig skuespiller, men det særlige ved 
ham er, at han har spillet med i mange film sammen med 
større berømtheder. Filmskuespillere danner, som vi ved, 
netværk, og linkene imellem dem er de film, som de sam-
men har medvirket i. Kevin Bacon bliver derfor en meget 
forbundet knude i netværket. 
 I gennemsnit er indbyggerne i filmens verden kun tre 
grader eller tre film fra hinanden – tjek hjemmesiderne 
The Internet Movie Database IMDb og især The Oracle of  Ba-
con. Tag f.eks. Bacon-oraklet, skriv ’Arnold Schwarzeneg-
ger’ i det første felt og ’Liva Weel’ i det andet felt, og tryk 
på Find link. Det er svært at forestille sig to mere forskel-
lige skuespillere end Arnold og Liva. Meget overraskende 
får vi derfor at vide, at der kun er tre links imellem dem: 
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Arnold spiller med i filmen The Long Goodbye sammen med 
Nina van Pallandt (hende med Frederik), og hun spiller 
igen med i filmen Kærlighedens Melodi sammen med Chri-
stian Arhoff  (som er en af  Vagabonderne på Bakkegården), 
og Arhoff  spiller i filmen Cocktail sammen med Liva.
  Opfinderne af  legen Six Degrees of  Kevin Bacon tro-
ede, at Bacon var et meget centralt placeret knudepunkt 
i filmstjernenetværket, men i virkeligheden er han et 
forbindelsesled eller en connector, dvs. at han især linker 
forskellige filmmiljøer sammen. Jeg tror dog ikke, han har 
været med i pornofilm, fordi det pornografiske filmmiljø 
er meget isoleret. I Hollywood er Bacon i gennemsnit 2,79 
film fra alle andre. Men faktisk er han kun den 876. mest 
linkede skuespiller. Nummer 1 og 2 er Rod Steiger og Do-
nald Pleasence. De er i gennemsnit kun 2,53 og 2,54 film 
fra alle andre filmstjerner. – Hvabehar, kender du ikke de to 
herrer? Rod var den svedige sherif  i I nattens hede, og Don 
burde måske ikke hedde Pleasence, men Unpleasence. 
Han har bl.a. spillet voldelig, alkoholiseret psykopat, Blo-
feld i agent 007-filmene og nazisten Heinrich Himmler. Da 
stjernedatabasen er stor og forholdsvist let at manøvrere 
i, bruges den i mange netværksanalyser. Hvis man er net-
værksforsker, er en knude en knude, og så er det i øvrigt 
ligegyldigt, om knuden er en filmstjerne eller et molekyle.
 Det tyske tidsskrift Der Spiegel ville også lege med. 
Her hed legen ”seks grader fra Marlon Brando”. Bladet 
forsøgte gennem sine læsere at finde afstanden mellem en 
falafelbager, Salah ben Ghaly, på Berlins Kurfürstendamm 
og dennes yndlingsskuespiller, Marlon Brando – og man 
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landede lige netop på de seks grader. Det interessante er 
ikke tallet 6, men at afstanden er så kort – og det er igen 
bestemt af  netværkenes særlige opbygning. De store 
filmstjerner er altid tætte på hinanden; med deres mange 
links danner de netværkets kerne. Små stjerner fra forskel-
lige filmmiljøer er længst fra hinanden. Her skal man fra 
den ene lille stjerne til dette miljøs store stjerne og videre 
til den store stjerne i det andet miljø og dernæst ned til 
dette miljøs lille stjerne. Derfor er jeg ”langt” fra Obamas 
svigermors købmand – forbindelsen går også her over 
håndtryknetværkets kerne med Helle og Obama – to af  de 
store knudemænd.
 Hvis en afstand på seks links i det globale sociale net-
værk er få links, så er personerne i lokale netværk endnu 
tættere på hinanden – i det mindste i gennemsnit – men 
det betyder jo ikke, at det er let at finde en bestemt person. 
Det er problemet for WWW’s søgemaskiner, og det var 
det gamle problem, som Stanley Milgram ville løse. Vejen 
mellem Peter Hansen og Lise Petersen er kort, det ved vi 
nu, men hvordan finder vi vejen? Hansen kender alle sine 
egne venner selvfølgelig – og måske også nogle af  sine 
venners venner, også selvom disse ikke er hans egne ven-
ner. Men han kender næppe nogen af  sine venners venners 
venner – så vores udsyn i et socialt netværk er sjældent 
mere end et par links. Tænk på dit eget vennenetværk. 
Hvor ligger horisonten – kender du nogen af  dine venners 
venners venner? 
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HVOR MANGE MUSEKLIK ER DER 
MELLEM TO HJEMMESIDER?

WWW er et virtuelt socialt netværk. Det kan derfor 
studeres som andre sociale netværk, og i modsætning til 
de fleste menneskelige relationer, så kan der ikke lyves 
om de digitale links. Nettet er i dag genstand for sin egen 
forskning, og et af  de første gennembrud i studiet af  net-
netværket var Barabási & co.s undersøgelse af  alle linkene 
på deres universitets hjemmesider. Arbejdet blev publice-
ret som en lille ensidesartikel i Nature og er siden udgivel-
sen i 1999 blevet citeret over 5000 gange af  andre forskere. 
Det er flere citationer, end de fleste forskere får i et helt 
arbejdsliv. Netforskere er enten forskere, som arbejder 
med at få nettet til at fungere bedre, eller forskere, der vil 
finde ud af, om det er en Frankenstein eller et ønskebarn, 
vi er ved at opfostre. De sidste er interesseret i nettet som 
studieobjekt, på samme måde som hvis de havde studeret 
EU, Søren Kierkegaard eller gråspurve.
 Ruterne, der forbinder knuderne i et netværk, kaldes 
stier. Deres længde måles i antal links. Som et mål for, 
hvor tæt et netværk er, anvendes gennemsnittet af  den 
korteste stilængde mellem alle knudepar. Det lyder meget 
knudret, men netværksprogrammet Pajek gør det for dig 
(det kan downloades). Pajek finder alle mulige veje mel-
lem to tilfældige knuder, vælger den korteste, går videre til 
to andre knuder, gentager nummeret et utal af  gange – og 
til sidst leverer det gennemsnittet af  alle de korteste veje. 
Den oplysning fortæller os, hvor hurtigt ”information” 
overføres imellem knuderne i netværket. 
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 På WWW undersøgte Barabási & co., hvor mange klik 
der i gennemsnit er mellem nettets hjemmesider, målt 
ad de korteste stier – og satte det i forhold til det totale 
antal hjemmesider. Det viste sig, at der er en nøje sam-
menhæng mellem netværkets størrelse og stilængden, og 
at den ligefrem kunne sættes på formel. Forskerteamet 
fandt, at stilængden = 0,35 + 2,06 × logaritmen til netværkets 
størrelse. Logaritmen til f.eks. 100 eller 102 er ca. lig med 2, 
logaritmen til 1000 eller 103 er 3 osv. Logaritmen til et tal 
vokser derfor meget langsomt, selvom tallet selv vokser 
hurtigt. Vi kan nu beregne, hvad der vil ske med stilæng-
den eller antal museklik, når nettet vokser. For nogle få år 
siden havde nettet 100 millioner hjemmesider og dermed 
stilængden = 0,35 + 2,06 × logaritmen til 100 millioner = 
0,35 + 2,06 × logaritmen til 108 = 0,35 + 2,06 x 8 = ca. 17 
klik med musen. Har vi derimod 1 milliard sider, altså 10 
gange så mange sider, så bliver stilængden = 0,35 + 2,06 
× 9 = ca. 19. Det er jo beroligende nyheder. Det bety-
der, at selvom antallet af  hjemmesider tidobles, så stiger 
afstanden mellem to tilfældige sider kun med to klik. Og 
det er oven i købet den afstand, en hjernedød robot må 
følge. En supersurfer vil kunne finde en ønsket side meget 
hurtigere! Filmens lille verden har en stilængde på tre film, 
og Milgrams forsøgspersoner havde en stilængde på seks 
breve til børsmægleren. Med 40 milliarder WWW-hjem-
mesider vil den gennemsnitlige afstand mellem to sider nå 
op på godt 22 klik. 
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FÅ HAR MANGE LINKS, 
OG MANGE HAR FÅ LINKS

Efter Albert-László Barabásis anstrengelser med at kort-
lægge WWW, så ved vi nu, at det er opbygget af  nogle få 
meget linkede knudepunkter og flere milliarder knuder 
med få links. De svagt linkede sider er forbundet til hinan-
den igennem de få, men meget linkede store sider. 
 Når nye knuder og links indlemmes i et netværk, vok-
ser det naturligvis. Men nye knuder linker ikke tilfældigt til 
de gamle knuder i netværket. Chancen for, at en gammel 
knude i netværket linkes til en ny knude, vokser med det 
antal links, den gamle knude allerede har, dvs. den rige 
bliver rigere. Hvis væksten følger den regel, så bliver net-
værket en lille verden. Sociologen Robert K. Merton taler 
om en matthæuseffekt: Thi den, som har, ham skal der gives, 
og han skal få overflod, som det hedder i Matthæusevange-
liet. 
 Hvordan knuder får mange links fra begyndelsen af, 
har noget med netværkets historie at gøre. De knuder, 
der har særligt mange forbindelser, er ofte de ældste, altså 
dem, der grundlægger netværket. Hvis nettet er erhvervs-
livet, så grundlagde ”knudepunktets” far eller farfar måske 
firmaet (Danfoss, Lego, Mærsk), eller hvis nettet er et 
fødenet ude i skoven, så har den art, der har været der 
i længst tid, flest links til andre arter. I Danmark er det 
måske egetræet, som har været her i tusinder af  år. På blot 
et enkelt egetræ kan man finde i hundredvis af  dyrearter. 
Men på WWW er der eksempler på unge knuder med 
rigtigt mange links. 
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 De mest forbundne kemiske stoffer i en kolibakterie vil 
derfor også være dem, der har den højeste udviklingsbio-
logiske alder. Nogle er måske endda ”overlevende” fra en 
tidligere rna-verden før vores nuværende dna-verden. Rna 
og dna er kemiske stoffer i vores celler, og de er bærere af  
de arvelige egenskaber. Både rna og dna findes i cellerne 
i dag, men rna regnes for ældre end dna og har engang 
styret de ældste levende organismer på jorden. 

SMÅ VERDENER FINDES OVERALT
– Verden er lille, konstaterede Barabási, da han undersøgte 
WWW i detaljer. Andre finder, at internettet også er kon-
strueret som en lille verden. Det samme er mange sociale 
netværk, f.eks. det seksuelle netværk mellem svenskere og 
netværket af  samarbejde mellem forskere. Blandt andet 
studerede nogle forskere samarbejdet mellem matemati-
kere. Det viste sig ironisk nok, at Paul Erdös (ham fra den 
ungarske café), det tilfældige netværks ophavsmand, selv 
var et meget vigtigt knudepunkt i en lille verden og der-
med et langtfra tilfældigt opbygget matematikernetværk. 
Gennem sit lange liv (1913-1996) samarbejdede han med 
500 andre matematikere om at skrive 1400 videnskabelige 
artikler. Matematikere taler endda om et såkaldt Erdös-tal. 
Erdös selv har tallet 0, og tilhører man den eksklusive klub 
af  500 matematikere, som har skrevet en artikel sammen 
med Erdös, har man et Erdös-tal på 1. Har man skrevet en 
artikel sammen med en, som har skrevet en artikel sam-
men med Erdös, har man Erdös-tallet 2 osv. Paul Erdös 
er portrætteret som supernørden i bogen Manden der kun 
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elskede tal (2001). Han brillerede i matematikken, men i sit 
daglige liv kunne han knap nok binde sine sko. 
 Teorien om tilfældige netværk blev udviklet af  Erdös 
og Rényi i en række artikler publiceret fra 1959. Men som 
i så meget andet videnskab er der ældre, for længst glemte 
arbejder om det samme problem. Der er endda en ameri-
kaner, som også i 1959 udgav en artikel om tilfældige net-
værk. Men ham har vi først for nylig hørt om. I videnskab 
er forskellen mellem succes og fiasko ofte et spørgsmål om 
timing og arbejdets emballage, dvs. er tiden ”moden” til at 
modtage og forstå betydningen af  arbejdet, er titlen smart 
og fængende, og er tidsskriftet kendt? Arbejdet skal ligge i 
den såkaldte ”det, vi næsten ved-zone”. Er det langt forud 
for sin tid, ja så kan ingen læser – og heller ikke tidsskrif-
ternes redaktører – se betydningen af  arbejdet, og så ender 
det måske med at blive publiceret i et lille lokalt tidsskrift. 
Undertiden kan ikke engang forfatterne selv se betydnin-
gen af, hvad de har gang i. Sociologen Mark Granovetters 
studie af  svage links’ betydning er et eksempel herpå. Han 
fik først sit arbejde trykt efter i årevis at have levet med 
kedelige returbreve fra forlagene. Malcolm Gladwells be-
skrivelse af  sociale netværks vendepunkter og tærskelvær-
dier er et andet eksempel. Selvom han skrev for The New 
Yorker og dermed var lidt af  et big shot, tror jeg heller ikke, 
at han i begyndelsen forstod, hvad han havde fat i – men 
han endte på Time Magazines top-100-liste over de mest 
indflydelsesrige personer i 2005. 
 Mange af  naturens netværk er også små verdener. 
Cellebiologer og biokemikere kender mange eksempler på 
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netværk inden for deres forskningsfelt, f.eks. stofskiftets 
mange produkter og reaktioner. Hver knude er et moleky-
le, og et link er en reaktion imellem to molekyler. Forde-
lingen af  links per knude følger en faldende potensfunk-
tion, dvs. at langt de fleste molekyler kun deltager i ganske 
få reaktioner, mens nogle få som vand og ATP deltager i 
mange. I forbindelse med stofskiftet transporterer stoffet 
ATP kemisk energi rundt i cellerne; det interagerer derfor 
med mange andre stoffer. ATP er altså stofskiftenetvær-
kets CNN, Birthe Neumann eller Paul Erdös. Barabási og 
kolleger undersøgte stofskiftenetværket hos 43 forskellige 
bakterier, svampe og hvirvelløse dyr. Alle netværkene var 
små verdener. Proteinerne hos gær danner et netværk 
med over 10.000 forskellige protein-protein-links. 17 % af  
gærproteinerne har dog ingen links til andre proteiner; de 
er derfor ikke medlemmer af  proteinnetværket, mens de 
resterende indgår i komplekse strukturer med alt fra 1 til 
83 andre proteiner. 
 Spredning af  ”information” sker meget hurtigt i små 
verdener. Information skal her forstås i allerbredeste 
betydning: knowhow, mikroorganismer, sladder, energi 
etc. Det er yderst værdifuldt, når vi taler om internettets 
hurtighed, og yderst alarmerende, når vi taler om spred-
ningen af  sygdomme som f.eks. aids og sars. 

SVENSKERNES SEXLIV
– Er du utro, så har du sex med hele verden, skriver den sven-
ske avis Sydsvenskan i 2003 og fortsætter med at tale om 
sex degrees of  separation. Denne hoplajournalistik byggede 
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på et stykke forskning lavet af  en forskergruppe med 
sociologen Fredrik Liljeros i spidsen. Den undersøgte, 
hvor mange seksuelle kontakter en svensker har igennem 
hele livet og i løbet af  det seneste år. 4781 svenskere blev 
spurgt, og 59 % svarede. Sexnettet viste sig at være en lille 
verden. De fleste har færre end 10 kontakter i deres liv. I 
gennemsnit har en svensk mand dog 15 partnere i sit liv, 
mens en dame har 7, fordi en ganske lille gruppe er meget 
aktiv og trækker gennemsnittet kraftigt i vejret. Enkelte 
mænd havde haft 20 partnere på ét år, og en særligt aktiv 
mand – lad os kalde ham ”Jansson” – havde haft rigtigt 
mange fristelser; godt 1000 forskellige partnere i løbet af  
hans liv var det blevet til. De mest aktive kvinder nåede 
200 partnere i deres liv. Jansson og nogle få andre var sek-
sualnetværkets absolutte knudepunkter. Forskellen mel-
lem mænd og kvinder skyldtes dog især forskelle i tilbøje-
ligheden til at overdrive og underdrive. Undersøgelsen blev 
publiceret i Nature og vakte voldsom opsigt, bl.a. på grund 
af  de konsekvenser, Liljeros mente, der kunne drages af  
resultaterne. Den nye viden om seksualnetværkets struk-
tur kunne bruges i kampen mod kønssygdommene og 
deres spredning. Han mente, at sundhedsmyndighederne 
skulle ”angribe” netværkets knudepunkter, Janssonerne, 
og i mindre grad satse på store folkeoplysningskampagner. 
De sidste læses jo stort set kun af  sexmoderate personer, 
som ikke bidrager væsentligt til smittespredningen. 
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HVILKEN ROLLE SPILLER DU 
I DIT NETVÆRK?

Facebook er i dag en vigtig magtfaktor. Enhver politi-
ker, der tager sin karriere alvorligt, er på Facebook med 
vælgerne. Filmen The social network handler om Facebooks 
”far”, Mark Zuckerberg, en ret så ung far, må man sige – 
bare 25 år gammel og god for mindst hundrede milliarder 
kroner, 100.000.000.000 kr.! Det hele begyndte en efterårs-
aften i 2003 på – ja, godt gættet – et amerikansk college-
værelse. Zuckerberg får ideen til Facebook, og hjulpet af  
nogle medstuderende laver han programmet, og fra da 
af  går alt stærkt. Meget stærkt. I maj 2012 har Facebook 
mere end en 900 millioner ”venner” og er dermed verdens 
største sociale netværksservice. 
 Sociale netværk er landkort, der viser vejene for 
spredning af  ”information” i allerbredeste forstand, f.eks. 
fedme, rygning, lykke, mode, ensomhedsfølelse og poli-
tiske holdninger. Der er derfor penge og magt i at vide, 
hvordan de sociale netværk ser ud og fungerer. Hvis du 
forstår, hvordan sociale netværk virker, kan du fremme 
eller forhindre spredningen af  information, og du kan 
forcere eller undgå, at udviklingen når et vendepunkt eller 
et Tipping point, som er titlen på Malcolm Gladwells bog. 
Mobiltelefonen er et eksempel herpå. Salget af  mobiltele-
foner gik meget trægt indtil 1998, hvor et vendepunkt blev 
nået, og derefter eksploderede salget. Grunden var enkel: 
I 1998 havde så mange en mobil, at man kunne kommu-
nikere med størstedelen af  sit sociale netværk. Men hvor 
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mange procent skal have en mobil, før du vil købe en – 50 
%, 75 % … eller var du en af  de allerførste?
 I forretningsnetværk er der ifølge Gladwell tre væ-
sentlige knuder – mavens, connectors og salesmen. Jeg aner 
ikke, hvad man skal oversætte en maven til, men det er en 
person, der er specialist i et eller andet, og som villigt deler 
sin viden med mange andre – selvfølgelig med det langsig-
tede mål at få noget til gengæld. Mavens er omvandrende 
databanker; de ved altid, hvor flæskestegen er billigst, og 
vil gerne fortælle dig hvor. De leverer oplysningerne, og 
connectorerne spreder dem til sælgerne.
 Kevin Bacon er en connector i filmverdenen, fordi han 
forbinder forskellige filmgenrer – men faktisk var filmnet-
tets nr. 1, Rod Steiger, en langt bedre connector, fordi han 
spillede med i alt muligt – fra Oscarbelønnede film til det 
værste bras. En connector kender måske nok mange men-
nesker, men det vigtigste er, at han kender vidt forskellige 
mennesker. Han bliver netværkets bindemiddel. Hvis du 
samtidig er ven med en socialist, en konservativ, en hindu, 
en ateist, en minister og en snedker, så er du en rigtig con-
nector. 
 Mark Granovetter studerede, hvordan connectors med 
mange svage links kunne forbinde vidt forskellige dele af  
et socialt netværk. Det skrev han i 1973 en meget citeret 
artikel om. 15.000 citationer har den fået. Det er vanvit-
tigt mange, og artiklen blev derfor et stort knudepunkt 
i det videnskabelige citationsnetværk. Han undersøgte, 
hvordan folk fik et nyt job. De fleste hører om nye job gen-
nem andre. Men ’andre’ er ikke ens venner, fordi de ofte 
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har den samme uddannelse som dig selv, bor i nærheden 
af  dig, deler interesser med dig osv. – kort sagt, de kender 
de samme job, som du selv gør. Nej, svage links til fjerne 
bekendtskaber bringer dig i kontakt med helt nye miljøer, 
med helt nye jobmuligheder, som du og dine nære venner 
ikke kender. 

HVAD BETYDER DU 
FOR DIN ARBEJDSPLADS?

– Hvorfor gik du uden om mig? Du ved jo, at du skal komme til 
mig først! Den skideballe er der uden tvivl mange, der har 
måttet lægge røde ører til på deres arbejdsplads. En ansat 
er gået uden om det officielle hierarki, en mellemleder 
føler sig forbigået, og så vanker der. 
 Ud fra de ansattes jobbeskrivelse kan der laves et 
formelt netværk over kommunikationen i en virksomhed. 
Direktøren troner over underdirektørerne, som troner 
over afdelingscheferne og så fremdeles. Mange ledere er 
sikre på, at de er den livgivende sol i deres lille private 
univers – det tror de da. Men ved siden af  det formelle 
netværk eksisterer der altid et uformelt netværk. Hvem 
spørger hvem til råds, og hvem diskuterer med hvem? Den 
uformelle struktur er afgørende for virksomheden, og 
den er altid forskellig fra den formelle. De ansatte og især 
ledelsen er sjældent bevidste herom. Her kan en simpel 
netværksanalyse hjælpe. Direktøren er sandsynligvis 
knudepunktet i det formelle netværk, men måske er det 
en underbetalt multitasker i receptionen, en it-nørd eller et 
bud, der er det uformelle netværks knudepunkt, mens et 
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par højtlønnede cand.merc.er har en helt perifer position, 
der slet ikke svarer til deres løn. Multitaskeren har mange 
links og kan dermed hurtigt klare de fleste henvendelser. 
At spørge er jo at udstille sin uvidenhed. Det gør man let-
test over for en ligestillet, hvor det at spørge kun medfører 
et mindre prestigetab. De uformelle knudepunkter er en 
slags social kapital, som kan bruges til at mobilisere andre 
sociale ressourcer, men det kræver, at strukturen af  det 
uformelle netværk er kendt. 
 De ansatte har derfor forskellig placering eller centrali-
tet i det formelle og uformelle netværk. Centralitet måles 
på flere måder, f.eks. ved antal links til andre, ved den to-
tale afstand målt i antal personer mellem en ansat og alle 
andre i virksomheden og ved en værdi, der fortæller, hvor 
strategisk placeret en person er i forhold til hele informati-
onsstrømmen i virksomheden. Den sidstnævnte type cen-
tralitet er kompliceret, men meget vigtig. Hvis en stor del 
af  den information, der kører rundt i virksomheden, altid 
må igennem én bestemt person, fordi der ikke er andre 
veje, ja så har den person en høj værdi. I det sidste tilfælde 
kan der være tale om en chauffør, som pendler mellem 
flere afdelinger og derfor kender alle. Chaufføren får det, 
der med et godt dansk ord hedder en høj betweenness. Med 
en oversigt over det formelle og uformelle netværk kan 
virksomheden gå ind og reorganisere de ansattes placering 
og dermed forbedre informationsstrømmen. Et andet mål 
for centralitet er, om linkene fører til personer, som selv 
har mange links. Dvs. at det ikke er nok at kende mange 
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mennesker; dem, du kender, skal også selv kende mange 
(hun kender alle pingerne, dem, der er noget ved musikken). 
 Virksomheder varierer, mht. hvor hurtigt information 
spredes. Den korteste afstand mellem ansatte er betyd-
ningsfuld, men også tætheden af  links i virksomhedens 
netværk er værd at holde øje med. Tætheden af  links 
udregnes som det totale antal links i netværket divideret 
med det mulige antal. Hvis en virksomhed har 20 ansatte, 
og der er registreret 50 links imellem de ansatte, så er tæt-
heden = 50/190 = 0,26, fordi der maksimalt kan være 190 
links mellem 20 personer. Du får 190 ved at udregne 20(20 
– 1)/2. Dvs. at 26 % af  de mulige links eksisterer i virke-
ligheden. Ved at sammenligne forskellige virksomheders 
linktæthed kan man vurdere, hvordan der kommunikeres 
internt. Man kan også sammenligne tætheden før og efter 
en reorganisering. En høj tæthed er dog ikke altid er en 
fordel – tænk blot på de mange irriterende og ligegyldige 
fællesmails, der hele tiden dumper ned i din inbox. Hvis 
linktætheden i en gruppe bliver meget høj, kaldes den en 
klike.

HVOR KLIKET ER DU? 
Rockerbander, frimurere, socialdemokratiske kaffeklub-
ber og slyngveninder er kliker. I sociale netværk har kliker 
ofte en negativ klang. Skoler prøver at bekæmpe klikedan-
nelse. Jo mere dine venner er venner, jo mere kliket er dit 
netværk. Har du otte venner, så eksisterer der 28 mulige 
topersoners venskaber mellem dine venner. Hvis syv ven-
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skaber eksisterer i virkeligheden, så har du en klikethed på 
7/28 = 0,25. 
 En knudes klikethed er uafhængig af  netværkets stør-
relse, fordi den er et lokalt fænomen, der kun vedrører 
den enkelte knude og dennes omgangskreds. Stilængden 
mellem knuderne vokser derimod med stigende netværks-
størrelse, som i WWW. Små verdener har både en høj 
klikethed og en kort stilængde, og begge egenskaber be-
tyder, at alle knuder er tætte på hinanden. Planter og dyr i 
økologiske netværk danner nogle af  de mindste verdener, 
vi kender, fordi de fleste arter er i direkte kontakt med 
hinanden.
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4. NATURENS 
NETVÆRK

SØFORKLARINGER OG LANDKORT
– Da levealderen steg i Storbritannien, mistede vi vore kolonier, 
proklamerede den berømte engelske naturforsker Charles 
Darwin engang – men sikkert med et drilsk smil bag det 
store skæg. Udsagnet lyder kryptisk, så vi beder ham om 
en nærmere forklaring: – Højere levealder betyder flere ældre, 
siger Darwin. Og da især ældre damer elsker katte, betyder flere 
ældre damer flere katte. Flere katte betyder færre mus, hvad der 
betyder færre musereder. Humlebier lever i musereder, så færre 
musereder betyder færre humlebier. Det betyder igen mindre be-
støvning af  bl.a. rødkløver, som er en vigtig foderplante for kvæg. 
Mindre foder betyder mindre kvægproduktion og dermed færre 
bøffer på bordet til Hendes Majestæts matroser. Sultne matroser 
betyder en svagere flåde, hvad der i sidste ende kom til at betyde, 
at Storbritannien mistede sine kolonier. Ja, der er jo en (sø)for-
klaring på ethvert nederlag. Men linkene mellem de ældre 
engelske damer og søens drenge er ikke desto mindre en 
del af  et større økologisk netværk.
 Økologiske netværk er naturens landkort. Her ser 
man, hvilke arter der er forbundet. Vejene eller linkene 
opstår, når der transporteres stof  og energi i systemet – på 
grund af  konkurrence mellem arter eller fatale links mel-
lem rovdyr og byttedyr, mellem parasit og vært og mellem 
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planteæder og plante. Vejene kan også bestå af  gensidigt 
gavnlige interaktioner som dem, der eksisterer mellem en 
rødkløverblomst og en bestøvende humlebi.
 Hvis en art har mange links til andre arter, så er den 
en generalist; har den derimod få, er den specialist. Det 
er ofte specialisterne, der filmes, når du zapper over på 
National Geographic, BBC eller Discovery; man kunne 
sagtens lave et naturfilmnetværk med dyr – løven caster 
ofte med zebraen osv. Det bizarre og spektakulære har høj 
prioritet, og vi kan se, at allerede Darwin lod sig rive med, 
da han i 1862 skrev en bog om orkidéer og deres bestøv-
ning. Her skriver han: 

Jeg bliver nødt til at sige et par ord om orkidéen Angraecum 
sesquipedale ... som har slået rejsende til Madagaskar med 
forbløffelse og begejstring. Jeg målte blomstens spore til at være 
ca. 30 cm lang, og kun de yderste 4 cm var fyldt med en meget 
sød nektar. ... på Madagaskar må der derfor være en aftensvær-
mer med en snabel, som udstrakt har en længde på 25-28 cm 
... Blomstens pollenkøller vil ikke blive fjernet, før en gigantisk 
aftensværmer med en vidunderligt lang tunge prøver at få fat i 
de sidste nektardråber i sporen. Hvis denne kæmpeaftensvær-
mer uddøde på Madagaskar, så ville Angraecum-orkideen helt 
sikkert også forsvinde. ... Den forbløffende lange orkidéspore er 
fremkommet gradvist, samtidig med at tungen er blevet længere 
hos aftensværmeren. ... Det ser derfor ud, som om der er foregået 
et kapløb mellem spore- og tungelængde. 

En aftensværmer med så lang en tunge eksisterer fak-
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tisk. Den blev dog først opdaget 41 år efter udgivelsen af  
Darwins bog. Den fik navnet praedicta, fordi dens eksistens 
var forudsagt af  Darwin – som en ”udviklingsbiologisk 
nødvendighed”. Men historien er ikke helt rigtig. På Mada-
gaskar er der i virkeligheden et samspil mellem flere arter 
af  langsporede orkidéer og langtungede aftensværmere. 
 I et fuldstændigt bestøvningsnetværk mellem alle 
blomstrende planter og bestøvende dyr i et område 
forbinder langt de fleste af  linkene ikke specialister, men 
derimod enten forskellige generalister eller generalister 
med specialister – ikke engang 1 % af  alle links forbinder 
specialister. Samspillet mellem planter og bestøvere sker 
desuden ikke i et vakuum, men indgår i en større net-
værkssammenhæng. Der er f.eks. mange fugle, der æder 
de bestøvende insekter. 

SILD I NETTET
Barabási påstår, at netværksideen har sin begyndelse i 
ungareren Karinthys novelle ”Kæder” fra 1929, men på det 
tidspunkt eksisterede der allerede illustrationer af  økolo-
giske netværk. Italieneren Lorenzo Camerano publicerede 
den første tegning af  et fødenet i 1880, og fiskeribiologen 
Alister Hardy offentliggjorde i 1924 et netværk over linke-
ne mellem silden og dens fødeemner og deres fødeemner 
igen osv. Hardy inddrog oven i købet netværkets dynamik, 
idet han havde forskellige knuder for sild af  forskellig stør-
relse: en knude for de 7-12 mm lange sild, en for de 12-42 
mm lange, en for de 42-130 mm lange og endelig en for de 
voksne sild. Det giver god mening, fordi silden under sin 



46 INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

opvækst skifter diæt. Både Camerano og Hardy var som 
forskere langt forud for deres tid. Cameranos arbejde er 
først for nylig blevet genopdaget af  fødenetsforskningen. 
 I 1960-70’erne blev sammenhængen mellem komplek-
sitet og stabilitet i økonetværk undersøgt. Med høj kom-
pleksitet mentes blot mange arter og links. Den meget 
indflydelsesrige og karismatiske amerikanske økolog Ro-
bert MacArthur påstod dengang, at et netværks stabilitet 
steg med antal links. Men takket være netværksanalysen 
ved vi i dag, at det er en forsimpling.
 Naturens stabilitet over for forstyrrelser har selvføl-
gelig vores store interesse. Men der er også andre gode 
grunde til at forstå økologiske netværk. Vi ønsker at forstå 
naturen for dens egen skyld – naturligvis! Men vi ønsker 
også at forstå økologiske netværk for at kunne sammen-
ligne dem med ikkenaturlige, menneskeskabte netværk 
– kulturligvis! Økologiske netværk har jo netop været 
”afprøvet” i naturen igennem millioner af  år. De må være 
særligt robuste over for forstyrrelser. Viden om økologiske 
netværk kan derfor overføres og bruges på teknologiske 
netværk – det er et område, som videnskaben biomimetik 
eller bionics arbejder med. 

KRYDS NETVÆRKETS GRÆNSER!
En af  historiens største praktiserende networkers var den 
kristne missionær Paulus. Ved at vandre fra by til by i bl.a. 
Tyrkiet og Grækenland var han med til at udbrede den 
første kristendom – igennem 12 år gik han 15.000 km. Han 
fungerede som en connector, der forbandt en mængde 
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små menigheder eller lokale netværk med hinanden. 
Deres isolation blev brudt, og de blev linket sammen til en 
større og mere stabil struktur.
 På et regnskabskontor i en virksomhed arbejder tre 
ansatte. De danner en arbejdsklike. I nabokontorerne er 
der andre kliker. De første tre kontorer arbejder med regn-
skab; de næste tre med HR osv. Regnskabs- og HR-afde-
lingen danner to netværk, men tilsammen er de forbundet 
i et større netværk, som omfatter hele administrationen. 
Produktionsafdelingen består også af  kliker samlet i et 
netværk. Salgsafdelingen udgør et tredje netværk. Hele 
virksomheden kan samles i et større netværk. Alle filia-
lerne i virksomheden danner et endnu større netværk osv. 
Erhvervsvirksomheden er opbygget som et hierarki. De 
forskellige niveauer i hierarkiet forbindes af  connectors, 
som kan være personer, der arbejder i to forskellige filialer, 
revisorer, bude eller reklamefolk. 
 Naturens fødenet er også hierarkiske – planter ædes af  
planteædere, som videre ædes af  rovdyr. I naturen glider 
det ene fødenet over i det næste. Mosens fødenet er nabo 
til skovens fødenet, som igen støder op til kystens fødenet. 
Økologen står i skovbrynet og kan klart se netværkenes 
grænser – her er den åbne mose, og der den mørke skov; 
men pludselig kommer en mosehornugle og flyver ind 
i skoven. Nu er der ikke blot ugler i mosen, men også i 
skoven. Uglen må derfor tilhøre to fødenet – skovens og 
mosens. Den respekterer ikke skovbrynet som grænse, 
den er en connector – en naturens Paulus. Hvad der er en 
lukket grænse for nogle arter, respekteres slet ikke af  an-
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dre arter. Jo større en dyreart er, jo større er det netværk, 
den deltager i, og jo flere naturlige grænser krydser den. 
Store dyr har en høj rang i naturens hierarki. Menighe-
der, virksomheder, økologiske netværk og mange andre 
netværk får derfor en hierarkisk struktur, som øger deres 
stabilitet over for forstyrrelser. Men præcis hvordan det 
foregår, ved vi endnu ikke.

STØRRE SMÅ VERDENER 
OG MÆTTEDE KNUDER

Det har aldrig været lettere at få venner end i dag, Face-
bookvenner altså! Du kan formodentligt blive ven med 
hvem som helst i hele verden, dvs. alle links er – i teorien 
– mulige. I mange andre netværk er alle links ikke mulige. 
Et godt dansk eksempel er det jyske motorvejsnetværk. 
Her er byerne knuder, og vejene links. I en lille verden 
følger antal links per knude den faldende potensfunktion, 
men for motorvejsnetværket falder fordelingen ved de 
højeste linktal ikke langsomt, men derimod dramatisk, 
dvs. at de mest linkede byer har færre ud- og indfaldsveje, 
end man skulle forvente ifølge potensfunktionen. Det er 
helt banalt. Begynder en ny motorvej i Esbjerg, kan den jo 
ikke føre direkte til motorvejsknudepunktet Aarhus. Her 
bliver den rige ikke rigere. Den nye motorvejsstrækning 
er geografisk begrænset til Esbjergs nabobyer. Atomerne 
i en krystal ligger også fikseret i en gitterstruktur og har 
dermed et fast antal forbindelser til naboatomerne. De er 
derfor ikke rigtige små verdener. Det tager nu engang den 
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tid, det tager, at køre fra Esbjerg til Aarhus; man kan ikke 
snuppe et direkte link eller en genvej. 
 Karakteristisk for vejnetværk og krystaller er, at knu-
derne har en fast placering på landkortet eller i krystalgit-
teret. Det betyder, at når knuderne når et vist antal links, 
så kan de ikke modtage flere, der er ikke plads; knuderne 
er blevet ”mættede”. Det får betydning for linkfordelin-
gens udseende. Potensfunktionen nøjes nu ikke bare med 
at falde langsomt – den knækker ved mætningspunktet. 
 Filmverdenen er lille, men her kan man faktisk også 
ved nærmere eftersyn se tegn på mætning hos de mest 
linkede stjerner. Det er jo heller ikke underligt. De skue-
spillere, der er mest linkede, har en lang karriere bag sig, 
og på et tidspunkt begynder alderen at trykke; de får færre 
nye filmopgaver og dermed også færre links. Og mon ikke 
også en nærgående analyse vil kunne vise en faldende 
potensfunktion (om man så må sige …) i det svenske sek-
sualnetværk? 

LINKS ER IKKE LÆNKER
Venner kommer og går – det ved enhver. Ens venskabs-
kreds er dynamisk; det er helt almindeligt for sociale 
netværk, men også naturens netværk har en meget 
voldsom dynamik i tid. Tag f.eks. en dansk skovbund. I 
februar er der ingen planter i blomst, og ingen insekter 
flyver i den bidende kulde. Men allerede i marts begynder 
de første urter som lungeurt, bingelurt og blå anemone at 
blomstre, og samtidig kommer de første insekter frem fra 
deres vinterhi. Den første humlebi flyver rundt, og enkelte 
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småfluer kan også ses. I april er der endnu flere planter i 
blomst og mange flere blomsterbesøgende dyr, men de 
første forårsurter begynder nu at visne. I juli topper det 
hele, derefter falder antallet af  blomstrende plantearter 
og bestøvende dyr, og i september-oktober er det slut. 
En mere voldsom dynamik eller turn-over skal man lede 
længe efter. Styrken af  linkene ændrer sig naturligvis også; 
den ændrer sig fra dag til dag, ja måske endda fra time til 
time – og selvfølgelig også fra ét sted på skovbunden til et 
andet. Det link, man så i går, er svagt i dag og måske helt 
væk i morgen.

MISMATCH
Lars og Lise er singler og bor i samme opgang. De andre 
i opgangen har længe hvisket og tisket om, at de da ville 
passe perfekt sammen. Men hvorfor kan Lars og Lise ikke 
selv se det? Årsagen er – for at sige det helt uden brudeslør 
og myrter – et tidsmismatch. Lars har natarbejde, og Lise 
dagarbejde. De er ikke vågne på samme tid – og derfor 
er der dømt nul kærlighed. Tidsmismatch forklarer også 
manglende links i det danske filmnetværk. F.eks. er der 
intet link mellem den i dag meget aktive Trine Dyrholm 
og Ib Schønberg, fordi Ib døde, 17 år før Trine blev født. I 
naturen er der mange eksempler på tidsmismatch, f.eks. 
mellem et forårsinsekt og en sensommerplante. De er også 
forhindret i at mødes og danne et link. Både for Lars fra 
opgangen, forårsinsektet og Trine Dyrholm vil der mangle 
et link til Lise, sensommerblomsten og Ib Schønberg, fordi 
de ikke matcher i tid. 
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 For de fleste netværk ved vi ikke, hvor mange af  de 
manglende links der skyldes tidsmismatch. De globale kli-
maforandringer ændrer planters og dyrs tidsrytme. F.eks. 
blomstrer mange grønlandske planter i dag op til tre uger 
tidligere end for blot ti år siden. Det betyder, at naturens 
”kort blandes på en ny måde”, og at vi kan forvente nye 
tidsmatches og -mismatches. Jeg beklager de skrækkelige 
ord, men der er ingen danske, der passer. Hvis du hellere 
vil bruge det tyske udtryk for tidsmismatch, så værsgo, det 
er her – ungleichzeitigkeit! 
 Nogle knuder optræder dog samtidigt, men de linker 
alligevel ikke. Her må vi se på knudernes egenskaber. En 
korttunget flue kan ikke nå nektaren i kaprifoliens dybe 
blomster. En honningbi kan ikke se den røde hawaii-
blomst, fordi den er rødblind. To singler fra en anden 
opgang går aldrig ud sammen, selvom de begge har fri 
fredag aften, fordi pigen mest er til heavy metal, og fyren 
har tinnitus. 
 Tilbage er der selvfølgelig en del manglende links, som 
man ikke kan finde en fornuftig forklaring på. Men tilfæl-
dighed og for kort observationstid må spille ind. Nogle få 
links optræder så sjældent, at de næsten er umulige at op-
dage. En hawaiihøg og en hawaiikrage er begge så sjældne, 
at chancen for at se høgen fange kragen bliver ekstremt 
lille. 
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5. NÅR 
NETVÆRK 
NEDBRYDES

UDRYDDELSE AF ARTER OG LINKS
Politikerne taler om ilande og ulande. Økologerne, 
derimod, taler kun om alande, afviklingslande. Kloden 
rundt er vi i fuld gang med at afvikle naturen. Vi ødelæg-
ger arternes levesteder, vi fælder, jager eller fisker arterne 
til udryddelse, og endelig udsætter vi – med eller mod 
vores vilje – fremmede arter, der udkonkurrerer eller æder 
hjemmehørende arter. 
 Viden om de links, en art har, kaldes artens natur-
historie. Desværre er mange arters naturhistorie blevet 
uforståelig, fordi nogle af  deres links er forsvundet; der er 
”revet sider ud af  deres historie”. Det varmer naturligvis 
mit dybt mørkegrønne økohjerte, når jeg finder et sprælle-
vende individ af  en art, som jeg for længst havde dømt død 
og borte. Men de sidste individer af  en art er desværre ofte 
en slags levende døde, fordi de har mistet deres links. Vi 
har måske stadigvæk musikinstrumenterne, dvs. arterne, 
men musikken, dvs. linkene, er forsvundet. Når en vis an-
del af  linkene i et naturområde er knækket, så bryder hele 
netværket sammen. Det fragmenteres i mindre isolerede 
bidder, og det sætter en kaskade af  nye udryddelser af  
arter og links i gang. 
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FEJL I OG ANGREB PÅ NETVÆRK
Virus, orme og andet ondsindet computerkræ (malware, 
malicious software) spredes i dag langt mere effektivt gen-
nem sociale netværk end via e-mails. Med Facebooks og 
Twitters succes er sociale netværk derfor blevet yndede 
mål for hackere. Hvis de kan bryde ind her, så kommer de 
ud til mange brugere. På computeren kan man efterligne 
angreb på virkelige netværk. Forsøgene viser, at små ver-
dener er meget robuste over for fejl. Opstår der en fejl i en 
tilfældig knude, vil det næsten altid være i en svagt linket 
knude, fordi dem er der langt flest af. Fejlen får derfor 
ingen betydning for hele netværkets funktion. Derimod 
er små verdener meget sårbare over for angreb på de 
mest forbundne knuder, knudepunkterne. Forsvinder et 
knudepunkt, brydes netværket op. Hvis man vil nedbryde 
et netværk, skal man derfor gå efter knudepunkterne. Og 
vil man omvendt beskytte et netværk mod sabotage, skal 
knudepunkterne beskyttes.
 Et biologisk netværk af  arter, celler eller kemiske 
stoffer er det foreløbige resultat af  en udviklingsproces, 
en evolution. Det er dannet igennem en lang udvælgelses-
proces, hvor funktionsduelighed og robusthed over for fejl 
har været afgørende for hele netværkets overlevelse. Men 
hvor mange fejl kan et biologisk netværk tåle, før det går 
ud over dets funktioner? Tag for eksempel proteinerne 
i vores celler; de danner en lille verden. Her ved vi, at 
selv efter mange mutationer (tilfældige fejl i generne) vil 
netværket stadigvæk kunne fungere. Kun få proteiner – 
knudepunkterne – er absolut nødvendige for hele netvær-
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kets funktion. Små naturlige verdener er derfor generelt 
tolerante over for fejl, men følsomme over for angreb på 
knudepunkterne. 
 Efterhånden som den kulturelle og teknologiske 
verden bliver mere kompleks, bliver det påtrængende at 
sikre, at vores egne nyttige netværk har de samme robuste 
egenskaber som de biologiske. Det har åbnet op for et helt 
nyt forskningsområde: adaptivt netværksdesign.
 Vil man derimod ødelægge skadelige netværk, som 
f.eks. en kønssygdoms spredningsveje, så skal man sætte 
ind over for knudepunkterne, dvs. Janssonerne. Inden for 
epidemiologien fokuserer man på at forstå menneskets 
sociale netværk, og i mange år har det været god latin at 
sige, at hvis en epidemisk sygdom er under en vis tær-
skelværdi i sin hyppighed, så vil den dø ud af  sig selv. Nu 
viser det sig, at det ikke gælder, fordi de sociale netværk er 
små verdener; tærskelværdien bliver nul. Så længe der er 
knudepunkter tilbage, vil smitsomme sygdomme, selv de 
mindst hyppige, spredes og forblive i befolkningen. 
 I mange netværk er det ikke vanskeligt at finde knu-
depunkterne, men det er det som regel i sociale netværk. 
Fysikerne Reuven Cohen og Shlomo Havlin fra Bar-Han 
University i Israel fandt en løsning på det problem. – Vac-
cinér en lille del af  de bekendtskaber, som tilfældige personer 
har, siger de. Chancen for, at tilfældige mennesker er 
knudepunkter, er forsvindende lille. Der er derimod en 
større chance for, at nogle af  de tilfældige menneskers 
bekendtskaber er knudepunkter; de vil i hvert fald i en del 
tilfælde være tættere på netværkets kerne. Det kunne være 
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vejen frem i lande, der ikke har økonomiske ressourcer til 
at behandle alle. 
 I forretningslivet handler det ikke om at stoppe epi-
demier, men derimod om at få gang i butikken, så her er 
man naturligvis også interesseret i at finde knudepunkter-
ne. F.eks. kontakter medicinske firmaer de mest indflydel-
sesrige læger, fordi de ved, at det er den hurtigste måde at 
få deres produkter ud til alle andre på. 

AL-QAEDA OG DEN 11. SEPTEMBER
Terrorangrebet den 11. september 2001 i USA blev udført 
af  et operativt netværk med en kerne på 19 mand. Den 
bestod af  fire grupper: To angreb tårnene på World Trade 
Center, en tredje angreb Pentagon, og den fjerde endte på 
en mark i Pennsylvania. De enkelte operative medlemmer 
var ikke særligt tæt linket til hinanden, dvs. den gennem-
snitlige stilængde var lang. Det øgede sikkerheden og ville 
gøre det vanskeligere at trævle netværket op. Ulempen var 
naturligvis en ringere kommunikation mellem medlem-
merne; men bag det lille operative netværk på 19 var der 
et større administrativt netværk, som reducerede stilæng-
den mellem de operative medlemmer. Knudepunktet for 
de to netværk var tydeligvis Mohamed Atta med 22 links. 
Han var pilot på flyet, som fløj ind i nordtårnet. 
 Det samlede netværk var selvorganiserende; det 
voksede uden en overordnet plan, ligesom et svampe-
mycelium på en våd træflade, dvs. at netværkets struktur 
ikke var planlagt i sin helhed af  al-Qaeda. 9/11-gruppens 
ledere var delvist ukendte småfisk hos al-Qaeda; Bin Laden 
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blandede sig ikke i detaljerne – han dyrkede ikke ”mikro-
management”, hvis man ellers kan sige det i denne sam-
menhæng. Hans død i 2011 har derfor mest betydning for 
organisationens kerne, men ikke for de enkelte operative 
grupper, men psykologisk må det have en stor betydning.
 Selvom Muhamed Atta var blevet elimineret, ville 
angrebet ikke være blevet forhindret. Atta kunne erstattes 
af  andre højt linkede medlemmer. Netværket havde derfor 
flere knudepunkter, ligesom vi ofte ser det i naturen. En 
sådan struktur gør et netværk mere robust, selv over for 
angreb på knudepunkterne. Et par knudepunkter kan fjer-
nes, men der er stadigvæk flere tilbage. Det betyder også, 
at risikoen for terror fra al-Qaeda ikke forsvinder med Bin 
Ladens død – andre fra netværkets kerne vil træde i stedet. 
Kernen er dannet over lang tid – ofte i al-Qaedas trænings-
lejre i Afghanistan – og bygger i høj grad på personlig 
tillid. Hvis terrorisme skal bekæmpes, må vi derfor vide, 
hvem der deltager i træningslejrene. Al Qaeda er det arabi-
ske ord for ’basen’ eller ’grundlaget’ – her skal det dog nok 
oversættes som ’militærbasen’. 
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6. MENNESKET 
PÅ FORMEL?

– Kan kompleksitet overhovedet analyseres? spurgte jeg 
om i bogens begyndelse. Nu hvor du er ved at være ved 
vejs ende, så skulle svaret gerne være et ja. Netværksanaly-
se er et – af  flere – forskningsfelter og værktøjer, der hjæl-
per os videre mod at forstå vor verdens kompleksitet. De 
fleste netværksundersøgelser til dato har dog ignoreret, at 
knuderne og linkene i et netværk har forskellige egen-
skaber. F.eks. er molekylerne og processerne i stofskifte-
netværket alle forskellige. Den variation må inddrages i 
fremtidens studier af  kompleksitet. Men lad os til sidst se 
på noget af  det mest komplekse, vi kender – menneskets 
adfærd. Det er naturligvis noget antropocentrisk sludder, 
men komplekse synes vi i hvert fald selv, vi er – og hvad 
kan så syv milliarder af  slagsen ikke finde på – og her kom-
mer den klassiske netværksanalyse, som vi kender den i 
dag, til kort. 
 I 2010 udkom den ambitiøse bog Bursts: The hidden 
pattern behind everything we do af  Barabási. Heri påstår han, 
at mennesket i sin adfærd følger helt bestemte regler. Det 
meste af  tiden trasker vi alle rundt i vores daglige rutiner, 
men indimellem har vi korte, intense aktivitetsudbrud 
(bursts), hvor vi laver en masse. Barabási går så langt 
som til at påstå, at disse udbrud ses i alle vores daglige 
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aktiviteter, i korrespondancen med andre, i vores forbrug 
af  penge, i vores interesse for eget helbred og selv mht. 
mængden af  ideer, vi får. – Udbruddene er så væsentlig en 
del af  vores liv, siger han, at det ikke blot er dumt at forsøge 
at undgå dem, men det er også helt forgæves. Udbruddene i 
de forskellige aktiviteter har selvfølgelig ikke den samme 
rytme. Vi svarer på e-mails et par gange om dagen, sms’er 
reagerer vi måske på inden for de første 5-10 minutter, og 
ideudbruddene kan der – desværre – være langt imellem. 
Trummerumperioden imellem to udbrud er dog ikke et 
tomrum, men en periode med fordybelse.
 I en artikel, der udkom samtidigt med bogen Bursts, 
skriver Barabási: Jeg er naturvidenskabsmand. Det betyder, at 
jeg tror på, at de fleste naturlige fænomener kan forstås, kvanti-
ficeres, forudsiges og måske en dag kontrolleres. De fleste vil ikke 
finde disse mål problematiske. Men, siger han så, hvad nu, hvis 
jeg erstattede ’naturlige fænomener’ med ’mennesker’? Så er det 
jo straks en anden sag, det ville jo være en skræmmende tanke! 
Altså – … ”de fleste mennesker kan forstås, kvantificeres, 
forudsiges og en dag kontrolleres”. Måske vil du straks af-
feje projektet og sige – umuligt, så langt kommer vi aldrig 
– og det ønsker vi ved den søde grød heller ikke! Barabásis 
sidste udtalelse kan du selv sidde og tænke over, når du 
om et øjeblik er færdig med bogen, men lad os kort se på, 
om det overhovedet vil være muligt. 
 Hvis du står ved vinduet på 10. sal og kigger ned på 
pladsen foran dig, så ser du en masse mennesker bevæge 
sig ind og ud imellem hinanden; de fleste undgår at støde 
sammen. Vi går pænt højre om hinanden, men indimellem 
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er der en engelsk, venstrefodet, distræt professor, og så 
sker det – bang! – to støder sammen. – Hvorfor skulle man 
ikke kunne analysere og modellere de mange menneskers bevæ-
gelsesmønster? siger Barabási. Det kan man jo med en bakterie-
koloni og en elektronsky, så hvorfor ikke mennesker? Selvfølgelig 
er der nogle forskelle. Mennesket vil ikke som bakterier finde 
sig i at blive lagt på bordet under et mikroskops objektiv. Men, 
fortsætter han så, det er ved at ændre sig. Langsomt skubbes 
vi ind under objektivet, og vi affinder os med det. – Vi gør 
det kun for jeres sikkerheds skyld, siger vores formyndere. 
Vores privatliv er ikke blot under offentliggørelse, det er 
allerede offentligt. Vi efterlader overalt ”digitale brød-
krummer” (udtrykket er Barabásis). Dine e-mails gemmes 
i logfiler, supermarkedet har en liste over, hvad du spiser 
og drikker, biblioteket kan udskrive en liste over, hvad du 
læser, banken kan også hjælpe med en komplet oversigt 
over dine udgifter, lægen ved, hvad du fejler, indbyggede 
gps’er vil kunne sladre om, hvor du befinder dig, offentlig 
videoovervågning med ansigtsgenkendende software (3-D 
face recognition og skin texture analysis) vil kunne fortælle 
(næsten) hele historien om dit liv, og langt over dig svæver 
overvågningssatellitterne. – Smil til overvågningskameraet, 
står der på en sticker i de engelske tog. Nu mangler der 
blot et stykke biografisoftware, og du vil kunne se dit 
liv solgt på bogform i lufthavnskiosken. Så hvorfor ikke 
en matematisk formel, der beskriver den menneskelige 
adfærd? 

Jeg begyndte bogen med at sige, at netværksanalyse så 
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på hele vækkeuret og ikke de enkelte tandhjul. Men med 
ønsket om at finde den altfavnende formel for menneskets 
adfærd er forskere i netværk og kompleksitet nu begyndt 
at skille ”deres vækkeur” ad. De ønsker at studere kom-
pleksitet, men de ønsker at reducere den til en forståelig 
og forenklet størrelse. 
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