
V
änner, bekanta, släktingar,
grannar, skolkamrater, kolle-
ger eller personer man bara
känner till som ett namn. De

människor vi har omkring oss utgör till-
sammans ett slags socialt nätverk, där
relationerna kan vara av en eller annan
karaktär. En studie i Science nyligen
har undersökt hur människor i större
sociala nätverk utför olika typer av sök-
ningar. Man menar att dessa sökningar
är att jämföra med de sökningar som
görs på Internet och i stora databaser.

Som grund för studien ligger ett ex-
periment som gjordes i slutet av 1960-
talet av Travers och Milgram. I detta
ombads ett antal slumpmässigt utvalda
individer som bodde i Boston i Mas-
sachusetts samt Omaha i Nebraska,
båda i USA, att skicka ett brev till en
målperson som bodde i Boston. Brevet
skulle dock inte skickas direkt till den-
na målperson. I stället bestod uppgiften
för försökspersonerna i att skicka
brevet till en tredje individ, vilken de
bedömde stod närmare målpersonen än
de själva gjorde. 

Denna första mottagare av brevet i
kedjan fick sedan samma order. Unge-
fär 20 procent av breven nådde slutli-
gen målpersonen, och medelantalet län-
kar i kedjan var omkring sex stycken.
Försöket visade alltså att kommunika-
tionsvägarna i stora sociala nätverk är
korta mellan personerna som ingår i
nätverket, och att vanliga, ordinära
människor faktiskt kan finna dessa vä-
gar.

Den här upptäckten, menar författar-
na till Scienceartikeln, är inte så trivial
som det kan låta. Folk har sällan mer än
en lokal kunskap om nätverket. Man
vet vilka ens vänner är och vilka deras
vänner är, men ingen känner till identi-
teten på en hel kedja av individer från
sig själva till en godtycklig målperson.

I den aktuella studien har man, baserat
på de olika typer av samhällsstrukturer
och förbindelser som finns inom dessa
nätverk, utvecklat en matematisk mo-
dell för att beskriva hur det här med
sökningar och informationsspridning i
ett socialt nätverk fungerar. Man har i
modellen beaktat en mängd olika tänk-
bara faktorer som existerar i ett socialt
nätverk.

För det första finns det i ett nätverk
olika former av grupperingar, där
gruppmedlemmarna är tillsammans för
att de delar vissa intressen eller karak-
teristika. Individer delar också upp sin

sociala omgivning i olika hierarkier.
Det grövsta hierarkiska ledet är världen
som helhet följt av ett stort antal under-
hierarkier. Längst ned finns de enskilda
individerna. Forskning har vidare visat
att grupper av människor utgör sociala
nätverk tills de är så stora att gruppen
slutar att fungera och i stället delas upp
i undergrupper. Relationer mellan män-
niskor och grupperingar av människor i
ett socialt nätverk kan uppstå på många
olika sätt. De kan exempelvis bygga på
geografisk närhet, yrke eller släktskap.
De sätt på vilka människor lär känna
varandra kan också vara olika. Kanske
känner man en person genom en bekant
men stöter sedan på samma person i ett
helt annat sammanhang, som är obero-
ende av den individ man först lärde
känna personen genom.

Den modell för sökning inom sociala
nätverk som författarna föreslår ställs
upp som en rätt invecklad matematisk
algoritm. Denna bygger delvis på ob-
servationen att individerna i de flesta
sökbara nätverk i hög grad är homolo-
ga, det vill säga de är främst associera-
de med individer som i ett eller annat
avseende liknar eller har något gemen-
samt med dem själva. Informationen
mellan individerna sprids i olika di-
mensioner, där kommunikation mellan
två närstående individer är den enklas-
te. I ett socialt nätverk finns också per-
soner som utgör knutpunkter mellan
flera parter. Dessa har en förmåga att
dirigera ut information till individer
som sinsemellan inte känner varandra.

Sökvägarna inom nätverket kan en-
ligt författarnas modell se ut på olika
sätt. Människor använder sig när de sö-
ker och skickar meddelanden inom nät-
verket av den kunskap de har om för-
bindelserna inom nätverket och indivi-
dernas identitet. Man bevisar i artikeln
att de resultat man kom fram till i den
tidigare artikeln från 1960-talet, och
även efterföljande empiriska fynd, kan
förklaras med den fastställda algorit-
men.

Det mest intressanta, anser jag dock, är
att samma algoritm faktiskt kan appli-
ceras även på andra icke-sociologiska
sökmodeller. Som exempel nämns de
sökfunktioner som finns på Internet och
i stora databaser. Författarna menar att
när man gör en sökning i en databas an-
vänder sig databasen av exakt samma
sätt som människor gör i ett socialt nät-
verk, och att också denna sökning stöds

av författarnas algoritm. Databasen ar-
betar efter ett visst klassificeringssche-
ma för att hitta det den söker – precis
som människor gör – och tar hänsyn till
hur filer i databasen liknar samt är rela-
terade till varandra. Som exempel näm-
ns hur två filer med musikstycken till 
exempel kan höra ihop för att musik-
styckena antingen tillhör samma genre
eller för att de skapades samma år.

Kanske kan man även utsträcka det
här resonemanget till att förklara hur
vår hjärna fungerar. Man kan ju säga att
de nätverk som utgörs av de förbindel-
ser som länkar samman olika system av
datorer, terminaler och databaser fak-
tiskt påminner om de neuronala nätverk
som finns i en hjärna. Mycket är ännu
okänt om hur hjärnan fungerar, speci-
ellt om kommunikationen mellan de
många neuron som finns i hjärnbarken
och kontakten med dessa och lägre
hjärncentra. 

Kanske kommer vi i framtiden att med
matematisk precision kunna räkna ut
hur signalöverföring och lagring av in-
formation i hjärnan sker. Det låter otro-
ligt, men man vet aldrig.
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