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Sammanfattning

I detta arbete studeras nätverksstrukturer med inriktning mot sociala nät-
verk. En matematisk bakgrund ges till teorin om att alla människor på jor-
den kan nås inom endast sex bekantskapssteg, `six degees of separation'.
Tongivande arbeten genom historien från bland annat Erd®s, Barabási och
Albert samt Watts och Strogatz studeras. I arbetet skapas nätverk inom
ishockey utifrån mängden spelare från Sveriges Elitserie under säsongerna
2008/2009 − 2011/2012. En variant av Erd®stal fast för hockeyspelaren Ja-
kob Silfverberg, Silfverberg-tal, skapas sedan utifrån ett av nätverken.

Abstract

In this work, network structures are studied with emphasis on social networks.
A mathematical background is given on the theory that any person on the
planet can be connected to any other person on the planet through a chain
of six acquaintances, six degrees of separation. In�uential work through the
history from Erd®s, Barabási and Albert as well as Watts and Strogatz
among others are being studied. In this work, networks in hockey is cre-
ated with the set of players from the Swedish Elitserie during the seasons
2008/2009 − 2011/2012. A type of Erd®s number is created for the hockey
player Jakob Silfverberg, Silfverberg number, based on one of the networks.
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Kapitel 1

Inledning

Samhället vi, människor, lever i har utvecklats enormt under de senaste de-
cennierna. Utvecklingen av sociala medier, internet och resemöjligheter är
bara exempel på saker som gör det lättare för oss att bevara och skapa nya
vänskaper. Med hjälp av endast några knapptryck kan vi kommunicera med
en vän, och för all del främling, på andra sidan jorden. Sociala medier växer
explosionsartat och har på senare år även spridit sig till de äldre generatio-
nerna. Välutbyggda transportnätverk tillåter oss att ta oss vart som helst på
jorden med hjälp av �ygplan, tåg, båtar och bilar. Människor reser som aldrig
förr och har därmed större chans att lära känna nya människor än tidigare.
Med detta sagt är vi mer lättillgängliga än någonsin. Denna tillgänglighet har
förmodligen bidragit till det ökade allmänna intresset för teorin om att alla
människor på jorden kan nås inom endast sex bekantskapssteg, `six degrees
of separation', vilket är motivation till föreliggande arbete.

Arbetet är uppdelat i fem kapitel. Kapitel två består av nödvändiga de-
�nitioner för resterande delar av arbetet. En matematisk bakgrund ges i ka-
pitel tre till teorin om `six degrees of separation'. Tongivande arbeten genom
historien från bland annat Erd®s, Barabási och Albert samt Watts och Stro-
gatz studeras. I kapitel fyra skapas nätverk inom ishockey utifrån mängden
spelare från Sveriges Elitserie under säsongerna 2008/2009−2011/20121. En
variant av Erd®stal fast för hockeyspelaren Jakob Silfverberg, Silfverberg-tal,
skapas sedan utifrån ett av nätverken. Kapitel fem består av diskussion.

1Motivationen till detta grundar i författarens egna hockeyspelande.
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Kapitel 2

De�nitioner

I detta avsnitt kommer vi att ta upp grundläggande, men för arbetet nödvän-
diga, de�nitioner, vilka kan hittas i de �esta läroböcker inom kombinatorik,
t.ex. i John M. Harris, Je�ry L. Hirst och Michael J. Mossingho�, Combina-
torics and graph theory [19].

En graf, G, består av noder, kallas även hörn, och kanter. Noderna re-
presenteras av punkter och kanterna sammanlänkar dessa punkter med linjer
mellan sig. Tillsammans ingår alla noder i mängden V (vertices), medan alla
kanter tillhör mängden E (edges). I �gur 2.1 så ser vi ett exempel på en graf,
G, som består av följande mängder:

V = {a,b,c,d,e,f,g,h}

E = {{a, d}, {a, e}, {b,c}, {b,e}, {b,g}, {c,f}, {d,f}, {d, g}, {g,h}}.

En kant mellan u och v kan både betecknas {u,v} och uv.

Figur 2.1: Ett exempel på en graf, G, med givna mängder V och E, som är
tagen från [19].

Antalet noder i en graf bestämmer grafens ordning, medan antalet kanter
bestämmer grafens storlek. I �gur 2.1 är ordningen 8 och storleken 9. Antalet
kanter som är sammanlänkat till en nod kallas för nodens grad. I samma �gur
ser vi att nod h har grad 1, noderna a,c,e,f har grad 2, samt noderna b,d,g
har grad 3.
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Om en kant är sammanlänkad med en nod, så säger man att kanten är
infallande till noden. Om man från en nod kan nå andra noder via en kant
så sägs dessa noder vara närliggande till den ursprungliga noden. Mängden
av en nods alla närliggande noder kallas för nodens öppna grannskap,

N(v) = {x ∈ V | vx ∈ E}.

Varje sådant nod, x, i mängden, V , kallas för en granne. I ett slutet grann-
skap, N [v], inkuderas även nod v.

Det �nns �era olika strukturer på grafer. Vi kommer mestadels att prata
om enkla grafer. I detta arbete de�nieras en ögla som en kant som endast
fäster i en och samma nod. Att �era kanter fäster mellan ett par av noder
kallas multipla kanter. I enkla grafer tillåts inte multipla kanter och öglor.
Figur 2.1 är ett exempel på en enkel graf. Vi kommer dessutom mestadels att
prata om oriktade grafer. En oriktad graf är, till skillnad från en riktad graf,
en graf där kanterna mellan noderna inte har någon riktning. Den enklaste
varianten av en graf är den tomma grafen. Den består endast utav noder och
saknar helt kanter. En reguljär graf är en annan typ av graf. I en sådan graf
har samtliga noder samma grad.

Figur 2.2: Exempel på en delgraf (den högra) till en graf (den vänstra).

Figur 2.3: Exempel på två inducerade delgrafer (de högra) till en graf (den
vänstra), som är tagen från [19].

En graf, H, är en delgraf av en graf, G, om V (H) ⊆ V (G) och E(H) ⊆
E(G). Detta betyder att H är en delgraf till G om kanterna och noderna i H
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är delmängder av detsamma i G. Ett exempel på en delgraf hittas i �gur 2.2.
En mängd A är en delmängd av en mängd B om alla element som ingår i A
även ingår i B,

A ⊆ B ⇔ ∀x ∈ A, x ∈ B.

Låt G vara en graf och S en delmängd av noderna i G. En delgraf av G
som induceras av S, betecknas 〈S〉, är en delgraf som består av nodmängden
S och av kanterna som endast sammanlänkar dessa noder enligt

〈S〉 = {uv | u,v ∈ S, uv ∈ E(G)}.

Figur 2.3 är ett exempel på en graf och två inducerade delgrafer till grafen.

Figur 2.4: Olika vandringstyper beskrivs utifrån denna graf, som är tagen
från [19].

Det �nns olika typer av sätt man kan röra sig i en graf. En vandring i en
graf är en sekvens av noder. I en vandring tillåts att samma nod förekommer
�era gånger och det �nns ingen restriktion för när en vandring tar slut. Om
en vandring har distinkta noder, dvs att varje nod endast får förekomma
en gång, så kallas vandringen för en stig. Om det däremot är kanterna som
är distinkta i vandringen, dvs att man passerar varje kant endast en gång,
så kallas vandringen för en väg. Detta medför att varje stig är en väg, men
varje väg behöver inte vara en stig. Eftersom i en väg kan du gå fram och
tillbaka mellan två noder via två olika kanter. Detta gör att noderna upprepas
och vandringen därmed ingen stig. Däremot så medför distinkta noder till
distinkta kanter och på så sätt är varje stig även en väg. En stig som börjar
och slutar i samma nod kallas för cykel alternativt sluten stig. En sluten väg
är på samma sätt en väg som börjar och slutar i samma nod, vilket även
kallas en krets. Längden på en vandring är det sammanlagda antalet kanter i
vandringen. Samma de�nition gäller för längden av stigar, vägar, cyklar och
kretsar. En graf kallas sammanhängande om det minst �nns en stig mellan
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varje par av noder. I �gur 2.4 kan vi exempelvis hitta denna vandring,

{a,b,c,f,d,f,e} .

Vi kan hitta en stig,
{a,b,c,f,e,d} .

Så här skulle en väg kunna se ut,

{a,b,c,f,e,d,b,g,d} .

En cykel hittar vi i
{a,b,c,a} .

Till slut får vi en krets enligt

{a,b,g,d,b,c,a} .

Om en graf är sammanhängande så består grafen av endast en kompo-
nent. Ej sammanhängde grafer består alltså av minst två komponenter. En
komponent är därför en isolerad grupp med sammanlänkade noder. I �gur 2.5
ser vi att G1 är sammanhängande och består därmed av en komponent. Vi
ser även att G2 inte är sammanhängande och består av tre isolerade grupper
med sammanlänkade noder dvs tre komponenter. Om vi tittar på G3 så skul-
le man kunna luras av att de båda komponenterna överlappar varandra. Men
grafen består alltså av två komponenter och är inte sammanhängande. Detta
eftersom grafen består av två cyklar med tre noder i varje cykel. Noderna
inom de båda cyklarna är isolerade ifrån varandra.

Figur 2.5: Ett exempel på en sammanhängande grafer (G1) och två osam-
manhängande graf (G2 och och G3) med �era komponenter, som är tagen
från [19].

Avståndet mellan två noder, säg u och v, i en sammanhängande graf de-
�nieras som längden (antalet kanter) av den kortaste stigen mellan u och v
och betecknas d(u,v). I �gur 2.6 ser vi exempelvis att d(e,h) = 2. Ett annat
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begrepp inom grafteori som handlar om avstånd är excentricitet. Excentri-
citeten (eccentricity) för en nod v, betecknas ecc(v), och de�nieras som det
största avståndet mellan v och varje övrig nod i grafen dvs.

ecc(v) = max
x∈V (G)

{d(v,x)} .

Detta leder oss till de allmänt kända begreppen radie och diameter. Inom
grafteori de�neras grafens radie som värdet av den minsta excentriciteten.
Med andra ord är radien det minsta avståndet som en av grafens noder når de
övriga noderna inom, där man utgår ifrån den noden som ger det minsta av-
ståndet. Radien för en graf G betecknas rad(G). Diametern de�neras istället
som värdet av den största excentriciteten i en graf och betecknas diam(G).
Detta motsvarar alltså det största avståndet som kan förekomma mellan två
av grafens noder. I �gur 2.6 har grafen, säg G, rad(G) = 3 och diam(G) = 6.
Radien blir 3 eftersom t.ex. nod f når de övriga noderna inom 3 kanter. Att
diametern blir 6 fås då vi ser att avståndet mellan exempelvis nod c och n
är 6 och att det inte �nns något större avstånd mellan två andra noder i
grafen. Grafens periferi kallas mängden av nod v där ecc(v) = diam(G). I
det tidigare exemplet så hör noderna {c,k,m,n} till periferin. Grafens cent-
rum består av mängden noder v där ecc(v) = rad(G). I samma exempel
är grafens centrum {e,f,g}. Närhetscentralitet är ett mått för att bestäm-
ma mittpunkten i en sammanhängande graf. Närhetscentralitet beräknas för
varje nod i grafen genom att dividera 1 med summan av de kortaste stigarna
till de övriga noderna,

NC(v) =
1∑

x 6=v d(v,x)
. (2.1)

Ju högre närhetscentralitet desto närmare är noden de övriga noderna i gra-
fen. Noderna med högst närhetscentralitet är grafens mittpunkt.

Figur 2.6: Exempel på avstånd, excentricitet, radie, diameter, periferi och
centrum beskrivs utifrån denna graf, som är tagen från [19].
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Kapitel 3

Teori

3.1 Teoretisk bakgrund

3.1.1 Six degrees of separation

`Six degrees of separation' är teorin om att alla världens människor är sam-
manlänkade inom endast sex bekantskapssteg. Teorin har på senare år börjat
intressera allmänheten, vilket har varit tydligt med tanke på vad som har har
gjorts utifrån teorin. I början på nittiotalet gjordes en amerikansk pjäs [18]
och sedan även en �lm med Will Smith i en av huvudrollerna [34], båda med
just `Six degrees of separation' som titel. Den svenska underhållningsduon
Filip och Fredrik har även gjort två säsonger av sitt program `Jorden runt på
6 steg' [17], med mål att hitta kändisar inom sex bekantskaper. Det allmänna
intresset som teorin har fått har förmodligen uppkommit med tanke på hur
lättillgängligt vårt uppkopplade samhälle verkligen har blivit. Men grunden
bakom denna teori tar oss tillbaka till en ungersk poet och författare, som
föddes 1887, vid namn Frigyes Karinthy.

3.1.2 Karinthy

Det är i boken `Minden masképpen van' [23] som Frigyes Karinthy delar med
sig av poem och korta berättelser. Boken är en av de mest lästa böckerna
i ungersk historia och i en av berättelserna, `Chains' [24], beskriver han sin
idé om att alla världens människor kan sammanlänkas via fem personer, vil-
ket medför sex steg. Denna berättelse är grunden till teorin `six degrees of
separation'. I sin berättelse beskriver Karinthy vilka personer som samman-
länkar honom med nobelpristagaren Selma Lagerlöf. Han utmanas även till
att sammanlänka sig själv med en person som utmanaren ansåg svåråtkom-
lig. Utmaningen var att nå en montör på `Ford Motor Company' med hjälp
av fem mellanhänder. Karinthy klarar även av denna utmaning även om han
förklarar att kända personer är de enklaste att sammanlänka.
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3.1.3 Erd®s och Rényi

Det var inte förrän 1959 som genombrottet, som lade grunden för vidare
forskning, kom angående Karinthys teori om `six degrees of separation'. Det
var de båda ungerska matematikerna Paul Erd®s och Alfréd Rényi som stu-
derade slumpmässiga nätverk. De kom fram till en modell som senare kom
att kallas Erd®s-Rényi-modellen [14]. Syftet med modellen var att försöka
efterlikna den riktiga världens nätverksstruktur. Tack vare Erd®s och Rényis
arbete så har slumpmässiga nätverk fått namnet Erd®s-Rényi-nätverk. Dessa
har i dagsläget två olika de�nitioner. Erd®s och Rényi de�nierade nätverket
som en graf G(n,l) där parametern n stod för antalet noder som var samman-
länkade med l slumpmässigt valda kanter (länkar). Den senare de�nitionen
uppkom då man insåg att det sällan handlar om ett �xt antal kanter i den
riktiga världens nätverk. Nu är istället G(n,p) där n fortfarande står för
antalet noder medan p står för sannolikheten (probability) att ett par av
noder är sammanlänkade med en kant. Starta med den tomma grafen med n
stycken noder. Med en vald sannolikhet p slumpas det om det ska läggas till
en kant mellan varje par av noder. Processen avslutas då man gått igenom
samtliga n(n − 1)/2 nodpar. På så sätt har ett slumpmässigt nätverk, eller
ett Erd®s-Rényi-nätverk, skapats.

Figur 3.1: En tom graf (till vänster) och en slumpmässig graf (till höger),
som är tagen från [1].

3.1.4 Kochen och Pool

Ett år innan Erd®s och Rényi publicerade sitt arbete, dvs 1958, började ma-
tematikern Manfred Kochen och forskaren inom politik Ithiel de Sola Pool
sitt arbete om sociala nätverk. Kochen och Pool formulerade ett antal fråge-
ställningar och använde slumpmässiga grafer för att göra antagande om hur
vårt nätverk fungerar. En frågeställning handlade om vilken grad personer i
ett nätverk har. Hur många personer känner varje individ i ett nätverk? De
kallade denna mängd bekantskapsvolym istället för grad. Barabási och Al-
bert kom sedan att introducera benämningen knutpunkt (hub) i sitt arbete
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[4]. Kochen och Pool började att fundera i dessa banor redan i sitt arbete.
Vilka typer av personer känner �est personer i ett nätverk? Är dessa de mest
in�ytesrika personerna i nätverket? De funderade även om gradfördelning-
en och strukturen för ett nätverk. Utöver dessa frågeställningar så gick de
även djupare på individnivå. Vad är sannolikheten att två personer som väljs
slumpmässigt från nätverket känner varandra? Vad är sannolikheten att de
har en gemensam vän? Vad är sannolikheten att den kortaste stigen mellan
dem kräver två mellanhänder (noder)?

Det dröjde ända till 1978 innan Kochen och Pool publicerade sitt arbete
[25]. De ville inte publicera sitt arbete tidigare då de inte ansåg att de hade
lyckats besvara frågeställningarna. Däremot delade de med sig av sina frå-
geställning till andra forskare. De tillade sedan att under tiden de arbetat
med arbetet så har utomstående forskare gjort ett bra jobb att försöka svara
på deras frågställningar, men att de fortfarande inte är fullständigt lösta. I
deras publicering så förutsåg de att de �esta människor går att nås via två
eller tre bekantskaper, dvs tre eller fyra steg.

3.1.5 Milgram

Kochen och Pools arbete inspirerade socialpsykologen och forskaren Stanley
Milgram att göra ett experiment. Det så kallade `small world-experimentet'
[28] gjordes 1967 och anses vara den första empiriska studien om detta be-
kantskapsfenomen. Milgram valde först en aktiemäklare i Boston och en te-
ologistudent i Sharon, Massachusetts som slutmål. Sedan skickade han brev
till slumpmässigt utvalda invånare från Wichita och Omaha i hopp om att
de skulle skicka vidare brevet till en bekantskap som till slut skulle leda till
slutmålet. I brevet fanns en sammanfattning om brevets syfte samt namn,
adress och information om brevets tänkta slutmål. Det var 296 stycken brev
som var med i experimentet och det genomsnittliga antalet mellanhänder för
de 64 brev som nådde slutmålet var 5,2. Detta medför alltså drygt sex steg
vilket är nära Karinthys insikt från 1929.

3.1.6 Guare

Frasen `six degrees of separation' sägs ha introducerats av teaterregissören
John Guare först år 1991. Detta efter att han döpte sin Broadway-pjäs till
just `six degrees of separation' [18]. Tidigare hade man istället talat om
antalet mellanhänder, bekantskaper och handslag mellan människorna.

3.1.7 Watts och Strogatz

Efter Milgrams experiment skulle det dröja ungefär tre decenier innan näs-
ta stora genombrott kom. Andledningen till detta tros vara att problemet
var för svårt att lösa utan avancerade datorer. Genombrottet stod sociolo-
gen och forskaren Duncan Watts och matematikern Steven Strogatz för när
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de 1998 presenterade sin nätverksmodell vid namn Watts-Strogatz-modellen
[36]. Modellen försöker efterlikna människors sociala nätverk genom att hitta
ett mellanting mellan ett reguljärt nätverk och ett helt slumpmässigt nät-
verk. Den kan beskrivas som en omläggningsprocess för nodernas kanter.

Låt G vara en reguljär graf med n noder positionerade som en ring.
För varje nod v, låt kv beteckna antalet grannar till v. Då kv antar samma
värde för alla v så har ett reguljärt nätverk skapats och ett exempel på
sådant är illustrerat i �gur 3.2 med n = 20 och k = 4. Watts-Strogatz-
modellen lämpar sig främst till nätverk som har många noder där noderna
har relativt låg grad, men inte så pass låg att nätverket riskerar att inte
bli sammanhängande. Därför används villkoren n � k � ln(n) � 1, där
k � ln(n) garanterar att nätverket är sammanhängande.

Figur 3.2: Watts-Strogatz, olika typer av nätverk; från reguljärt till slump-
mässigt, som är tagen från [36].

Det är nu omläggningsprocessen för grafens kanter påbörjas. Som ut-
gångspunkt väljer vi en nod, v1, och kanten till nodens närmaste granne
medurs, v2. Med sannolikheten p läggs denna kant om och istället samman-
länkar v1 och en annan nod, vi, som väljs slumpvist likformigt över hela
grafen där multipla kanter förbjuds. Annars lämnas kanten kvar som den
var. Denna process fortlöper för v2:s kant till dess närmaste granne medurs,
v3. Processen fortlöper medurs för samtliga noder tills dess att vi kommit
runt ett varv. Därefter görs samma omläggninsprocess för v1:s kant till dess
näst närmaste granne medurs, v3. Som tidigare läggs kanterna slumpmässigt
om med samma sannolikhet p. Även denna gång fortlöper processen för v2:s
kant till dess näst närmaste granne medurs. Processen fortlöper medurs för
samtliga noder tills dess att vi kommit runt ett varv. Processen fortlöper
sedan för mer avlägsna grannar tills varje kant i den ursprungliga reguljära
grafen har beaktats en gång.
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För p = 0 är grafen oförändrad och vi har kvar den reguljära grafen,
med likadana regelbundna kluster för alla noder. Ju mer p ökas, desto mer
slumpmässig blir grafen. Till en början binds tidigare orelaterade kluster
samman, men när p ökar bryts de initiala klustren isär. Då p = 1 har alla
kanter lagts om slumpmässigt. På detta sätt kan vi ställa in sannolikheten p
inom intervallet 0 < p < 1 och därefter undersöka grafernas regelbundenhet
och slumpmässighet samt vilken sannolikhet som bäst stämmer överens med
vårt sociala nätverk.

Figur 3.3: Den karaktäristiska stiglängden för denna graf är 1,4. Bildkälla:
[26].

Watts och Strogatz introducerade sedan två nya begrepp inom mate-
matiken. Nämligen den karaktäristiska stiglängden och klusterkoe�cienten.
Den karaktäristiska stiglängden, LG, för en graf, G, är de�nierad som det
genomsnittliga antalet kanter i den kortaste stigen mellan varje par av noder

LG =
1

n(n− 1)

∑
u,v∈V (G)

d(u,v). (3.1)

Exempelvis är den karaktäristiska stiglängden 1,4 för grafen i �gur 3.3. Detta
fås eftersom de kortaste stigarna mellan varje par av noder är enligt följande:

d(a,b) = 1, d(b,d) = 2,

d(a,c) = 2, d(b,e) = 2,

d(a,d) = 1, d(c,d) = 1,

d(a,e) = 2, d(c,e) = 1,

d(b,c) = 1, d(d,e) = 1.
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Genomsnittet av dessa stiglängder blir då:

1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1

10
=

14

10
= 1,4 (3.2)

Den karaktäristiska stiglängden för den reguljära grafen då p→ 0 är, enligt
[36],

LG =
n

2k
� 1. (3.3)

För att visa detta så studeras två fall. Det ena fallet motsvarar det mini-
mala genomsnittsavståndet medan det andra fallet motsvarar det maximala
genomsnittsavståndet för den reguljära grafen. Beräkningarna begränsas ge-
nom att låta k vara jämnt och n udda. Genomsnittsavståndet kan fås genom
att först utgå från en valfri nod och sedan undersöka avstånden till de övriga
noderna. Efter ett steg nås k noder, efter två steg nås k ytterligare noder
och så fortsätter det. För att få det minimala genomsnittsavståndet så krävs
att det är lika många noder på alla avstånd från 1 till d, där d motsvarar det
maximala antalet steg där k nya noder nås inom varje steg. Utifrån detta
fås följande förhållande:

n = 1 + k + k + k + · · ·+ k = 1 + dk. (3.4)

Med hjälp av den aritmetiska summan av avstånden och (3.1) samt förenk-
lingar så blir den karaktäristiska stiglängden för detta fall

LG =
k + n− 1

2k
. (3.5)

Eftersom villkoret n� k används i Watts-Strogatz modell så får det karak-
täristiska stiglängden ett värde nära n

2k . Det maximala genomsnittsavståndet
fås på liknande sätt. I detta fall läggs däremot en halv klass till med avstånd
k
2 .

n = 1 + dk +
k

2
. (3.6)

Detta blir det maximala genomsnittsavståndet eftersom både utan denna
halva klass och med ett tillägg av ytterligare en halv klass så inträ�ar det
minimala fallet igen. Slutligen blir den karaktäristiska stiglängden för detta
fall

LG =
k + n− 1

2k
+

k

8(n− 1)
. (3.7)

Även i detta fall fås ett värde nära n
2k för den karaktäristiska stiglängden.

Sammanfattningsvis fås alltså ett värde på den karaktäristiska stiglängden
nära n

2k oberoende av situation.
För den helt slumpmässiga grafen då p → 1 kan typvärdet för den ka-

raktäristiska stiglängden på samma sätt som för sociala nätverk nedan (se
(3.19)) skattas, enligt [36], till

LG =
lnn

ln k
. (3.8)
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Nu över till klusterkoe�cienten. Låt G = (V,E) vara en graf, där V är
mängden noder och E mängden kanter. För varje nod v ∈ V , låt kv beteckna

antalet grannar till v. Då �nns det max
kv · (kv − 1)

2
kanter i den delgraf

som induceras av det öppna grannskapet till v, där multipla kanter inte
tillåts. Om nod v1 exempelvis har tre grannar a, b och c. Så �nns det alltså

max
3 · 2

2
= 3 kanter mellan dessa tre noder. Det kan förekomma en kant

mellan a och b, a och c samt b och c, dvs tre kanter, vilket stämmer överens
med formelns uträkning. Klusterkoe�cienten, cclokal(v), för en nod de�nieras
som andelen av dessa maximala antal kanter som verkligen existerar mellan
nodens grannar i grafen, för |N(v)| ≥ 2,

cclokal(v) =
2|{ij | ij ∈ E(G), i,j ∈ N(v)}|

|N(v)|(|N(v)| − 1)
. (3.9)

Denna klusterkoe�cient kallas för den lokala klusterkoe�cienten eftersom
den är de�nierad för varje nod. I �gur 3.4 utgår vi från nod vi och ser att
denna nod har tre grannar. I den vänstra grafen existerar det maximala
antalet kanter och därmed är den lokala klusterkoe�cienten cclokal(vi) = 1.
I den högra grafen existerar ingen kant mellan grannarna och därmed är
cclokal(vi) = 0. I den mittersta grafen existerar en av maximalt tre kanter
vilket leder till att cclokal(vi) = 1/3.

Den genomsnittligt lokala klusterkoe�cienten är de�nierad för hela gra-
fen, CClokal(G), och tar ett genomsnitt över alla noder,

CClokal(G) =
1

n

∑
v∈V (G)

cclokal(v). (3.10)

För grafen i �gur 3.3 är den genomsnittligt lokala klusterkoe�cienten CClokal =
1
3 . Detta eftersom de lokala klusterkoe�cienten är cclokal(a) = 0, cclokal(b) =
0, cclokal(c) = 1

3 , cclokal(d) = 1
3 och cclokal(e) = 1.

Den lokala klusterkoe�cienten kan också ses som antalet sammanlänkade
trianglar, eller tre-cyklar, dividerat på det totala antalet trianglar i det slutna
grannskapet för nod v. Den globala klusterkoe�cienten är därför andelen
sammanlänkade trianglar för hela grafen, för |V | ≥ 3,

CCglobal(G) =
3!|{i,j,k ∈ V (G) | ij ∈ E(G), ik ∈ E(G), jk ∈ E(G)}|

|V |(|V | − 1)(|V | − 2)
.

(3.11)
För grafen i �gur 3.3 är den globala klusterkoe�cienten CCglobal = 1

10 , på
grund av att {c,d,e} bildar en sammanlänkad triangel.

För 0 < p < 1 enligt Watts-Strogatz-modellen och för n ≥ 50 är, enligt
[7], den förväntade globala klusterkoe�cienten

CCglobal =
3(k − 1)

2(2k − 1)
(1− p)3. (3.12)
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Då ser vi att med villkoret n � k � 1 och då p → 0 att den globala
klusterkoe�cienten blir, enligt [36], ungefär

CCglobal =
3

4
. (3.13)

Den förväntade globala klusterkoe�cienten då p→ 1 är, enligt [36],

CCglobal =
k

n
� 1. (3.14)

Figur 3.4: Klusterkoe�cienten, cclokal, för nod, vi, för tre grafer, som är tagen
från [2].

Watts och Strogatz lyckades hitta en modell som mer liknar vårt sam-
hälle än den reguljära modellen och den helt slumpmässiga modellen. Detta
gjorde de genom att upptäcka att i verkliga nätverk beror det genomsnittliga
avståndet mellan två noder logaritmiskt av antalet noder istället för polyno-
miskt som för en reguljär graf. Det andra framsteget i deras modell bygger
på det faktum att den genomsnittliga klusterkoe�cienten är mycket hög-
re för verkliga nätverk än ett helt slumpmässigt nätverk. Däremot lyckades
de inte helt bemästra de verkliga nätverkens alla egenskaper. Deras modell
bygger på att alla noder har samma grad och att sedan deras kanter läggs
om likformigt vilket leder till en Poissonfördelning av nodernas grader. Det-
ta stämmer inte överens med de verkliga nätverken vilket senare forskning
kom att upptäcka [6]. Modellen tar dessutom inte hänsyn till att noder med
hög grad har visats ha en lägre klusterkoe�cient än noder med låg grad.
Även om den helt slumpmässiga modellen inte stämmer överens så bra med
verkliga nätverk, så har arbetet kring slumpmässiga nätverk varit väldigt
betydelsefull som riktlinje för ny forskning.

Nu ska vi gå in djupare på beräkningarna som visar att det genomsnittli-
ga avståndet mellan två noder beror logaritmiskt av antalet noder i modellen
för vårt sociala nätverk. Vi tänker oss att det genomsnittliga antalet bekanta
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för varje person är k = 1000. Inom två steg har vi därför fått ett nätvärk
på 1000000 personer. Detta förutsatt att varje person har 1000 unika be-
kantskaper, men i själva verket är det väldigt troligt att många bekanta har
gemensamma bekantskaper, men det förbises i dessa beräkningar. Antalet
personer i nätverket efter d stycken steg blir därmed

N(d) = 1 + k + k2 + ... + kd =
kd+1 − 1

k − 1
(3.15)

Nätverket storlek kan inte överstiga antalet noder i nätverket. Därav sätts

N(dmax) ≈ N. (3.16)

Eftersom varje persons antal bekanta, k, är betydlig större än 1, så kan den
negativa termen i täljaren och nämnaren försummas i (3.15). Därmed får vi

kdmax ≈ N. (3.17)

Därmed blir diametern för modellen för vårt sociala nätverk

dmax =
lnN

ln k
. (3.18)

Eftersom den maximala stiglängden (diametern) oftast blir längre i verklig-
heten pga vissa extrema stiglängder, så blir den genomsnittliga stiglängden,
dgenom, proportionell mot

dgenom ∝
lnN

ln k
. (3.19)

Vi ser att stiglängden dgenom beror av lnN och inte antalet personer, N .
Eftersom lnN oftast är betydligt mindre än N , så medför detta att stig-
längden är betydligt mindre än storleken på nätverket. Det är detta som är
orsaken till `small world-fenomenet' dvs att vårt sociala nätverk är så pass
mycket mindre än vad vi tror. Vi ser också att då antalet bekantskaper ökar
så medför det en kortare stiglängd.

Om vi antar att det �nns sju miljarder människor på jorden, så är N ≈
7 · 109, och att varje människa har i genomsnitt 1000 bekantskaper, så är
k = 1000. Detta medföljer att

dgenom =
ln (7 · 109)

ln 1000
= 3,28. (3.20)

Det betyder att enligt dessa beräkningar är alla människor i världen samman-
länkade inom max tre eller fyra steg. Enligt [6] är troligtvis denna uppskatt-
ning närmre det verkliga antalet steg än vad frasen `six degrees of separation'
antyder.

Dessa beräkningar bygger på att varje person har 1000 bekantskaper,
uppskattat utifrån ett genomsnitt. Men i verkligheten �nns det ju personer
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som både har �er och färre antal bekantskaper. Detta måste tas i beaktan då
det blir betydligt svårare att nå en person som enbart har 100 bekantskaper.
Däremot är detta endast en uppskattning för att se hur den karaktäristiska
stiglängden växer med avseende på antalet noder. För det reguljära nätverket
så växer däremot den karaktäristiska stiglängden linjärt med avseende på
antalet noder.

Sammanfattningsvis är det alltså då vi hittar en graf med både hög klus-
terkoe�cient, likt den reguljära grafen i �gur 3.2, och med en kort karaktä-
ristiskt stiglängd, likt den helt slumpmässiga grafen i samma �gur, som vi
har hittat en graf som liknar vårt sociala nätverk. Dessa nätverk kallas för
`small world-nätverk' och betonar att vi, människor, är sammanlänkade till
de �esta människor i världen inom kortare stiglängder än vad vi tror. Utifrån
detta har även benämningen `small world-fenomenet' uppkommit. Den ka-
raktäristiska stiglängden kan i verkliga livet tänkas vara det genomsnittligt
minsta antalet bekantskapssteg som krävs för att sammanlänka varje par av
personer i världen. På liknande sätt kan klusterkoe�cienten för en person
tänkas vara andelen av personens vänner som också känner personens övriga
vänner. Den globala klusterkoe�cienten mäter därmed hur pass ihopsam-
manlänkade väncirklar är. Det har även visats att nervsystemet för en viss
rundmask, skådespelares sammedverkan i �lmer samt elnätet i västra USA
uppträder enligt `small world-nätverk' [36].

3.1.8 Barabási och Albert

Året efter det att Watts och Strogatz modell publicerades, dvs 1999, så
gjordes en undersökning över hur många steg alla internets webbsidor var
sammanlänkade inom. Arbetet gjordes av fysikerna Réka Albert, Hawoong
Jeong och Albert-László Barabási [4]. De skapade en riktad graf där noderna
bestod av webbsidor och kanterna bestod av länkar på webbsidorna som hän-
visar till andra webbsidor. De uppskattade att det, på den tiden, fanns 800
miljoner webbsidor. Med hjälp av följande formel kunde de därmed uppskatta
den genomsnittliga stiglängden mellan två slumpmässigt utvalda webbsidor
[4]:

d ≈ 0,35 + 2,06 logN = 0,35 + 2,06 log (800 · 106) = 18,69 (3.21)

Detta betyder alltså att varje webbsida är ca 19 klick ifrån varje övrig
webbsida på internet. År 2014 uppdaterades denna mätning. Då antog man
att det fanns en triljon webbsidor, N = 1012. Man kom då fram till den ge-
nomsnittliga stiglängden d ≈ 25. Den genomsnittliga stiglängden för webbsi-
dorna är därmed mycket större än vad densamma är för vårt sociala nätverk.
Detta kan förklaras av (3.19) eftersom webbsidorna har lägre genomsnittlig
grad, men är samtidigt ett större nätverk än vårt sociala nätverk, vilket leder
till ökad stiglängd.
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Albert-László Barabási och Réka Albert fortsatte sitt samarbete och in-
troducerade samma år, 1999, en modell som �ck namnet Barabási-Albert-
modellen [3]. Watts-Strogatz-modell lyckades inte efterlikna vårt sociala nät-
verks gradfördelning. Watts och Strogatz utgick från en bestämd mängd no-
der och därefter en likformig omläggningsprocess av nätverkets kanter, vilket
ledde till en Poissonfördelning av nodernas grader. Barabási och Alberts mo-
dell bygger istället på tillväxt av noder och en föredragen placering av de nya
nodernas kanter. Detta leder till ett skalningsoberoende nätverk. Ett skal-
ningsoberoende nätverk är ett nätverk som följer en geometrisk fördelning
för nodernas grader. Denna fördelning stämmer bättre överens med verkliga
nätverk.

Modellen utgår från ett nätverk medm0 antal noder ochm0 antal kanter.
Dessa kanter fördelas så att varje nod har minst grad 1. Vid varje tidpunkt
tillkommer en nod med m (≤ m0) kanter som sammanlänkar noden med
m olika noder som är be�ntliga i nätverket. Varje ny nod som tillkommer i
nätverket fäster sina kanter utifrån en föredragen placering. Sannolikheten,
Π(kvi), att en kant från en ny nod sammanlänkar med nod vi beror på
nodernas grad, kvi , enligt

Π(kvi) =
kvi∑
j kvj

. (3.22)

Det är alltså högre sannolikhet att nya noder kopplas samman med noder
som redan har stort antal kanter. Exempelvis är det dubbelt så stor sanno-
likhet att en ny nod sammanlänkar med en nod med grad 4 än en nod med
grad 2. Detta medför ett `rikare blir rikare-fenomen' där noder med hög grad
fortsätter att bli mer sammanlänkade, medan noder med låg grad stannar av
i utvecklingen. På så sätt bildas knutpunkter (hubs). Knutpunkterna består
av de noder med högst grad. I internetnätverket så utgör webbsidor som ex-
empelvis Google och Facebook stora knutpunkter. Efter t (t ≥ 0) tidpunkter
består nätverket av N = t + m0 noder och m0 + mt kanter. Denna formule-
ring av modellen stämmer överens med [6], men skiljer sig lite jämfört med
deras ursprungliga arbete [3]. Ett exempel på tre steg av modellen hittas i
�gur 3.5.

Barabási-Albert-modellen lämnade �era frågeställningar obesvarade. Hur
stuktureras dem0 första noderna? Fästs de nya nodernasm kanter samtidigt
eller en i taget? Tillåts multipla kanter? Den ungerska matematikern Béla
Bollobás, som för övrigt hade Paul Erd®s som mentor, utvecklade tillsam-
mans med Oliver Riordan en helt ny modell, `the linearized chord diagram'
(LCD) [8], som hade i uppgift att besvara dessa frågeställningar. Låt Gt

m

beteckna nätverket. Exponenten motsvarar tidpunkt t (t ≥ 0), vilket även
motsvarar det totala antalet noder i nätverket då en nod tillkommer vid var-
je tidpunkt. Genom att utöka nätverket med en nod och dess m kanter så
genererar Gt−1

m i nästkommande tidpunkt ett nytt nätverk Gt
m. Detta med-

för en sekvens av grafer (Gt
m)t≥0, där varje graf innehåller föregående graf
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Figur 3.5: Exempel på tre steg av Barabási-Albert-modellen för m0 = 3 och
m = 2. Vita noder markerar nya noder som placerar sina två kanter enligt
(3.22).

som en delgraf G0
m ⊂ G1

m ⊂ G2
m ⊂ · · · ⊂ GT

m. Varje ny nod, vt, fäster varje
enskild kant i nod vi, där multipla kanter tillåts, enligt denna sannolikhet då
m = 1:

P (i = s) =

{
kvs
2t−1 , om 1 ≤ s ≤ t− 1, t ≥ 2
1

2t−1 , om s = t
(3.23)

Det första fallet motsvarar alltså att den nya noden, vt, fäster i nod vi som
redan be�nner sig i nätverket. Det andra fallet motsvarar att den nya noden,
vt, fäster sin kant på sig själv. Som (3.23) visar så beror sannolikheten av de
tidigare nodernas grad, där den kant som ska placeras inkluderas för graden
av vt. För m > 1 läggs kanterna till en i taget. En kant som fäster i vi ökar
nodens grad innan nästa kant placeras.

Exempel 3.1.1. Låt m = 1, vilket leder till Gt
1. Modellen utgår från den

tomma grafen, G0
1. Vid tidpunkt t = 1 tillkommer en nod med en kant, G1

1.
Eftersom noden är den enda noden i nätverket så fäster dess kant på sig själv
och skapar en ögla. En ögla ökar nodens grad med två. Vid t = 2 tillkommer
ytterligare en nod. Denna nod kan antingen fästa med nod 1 eller skapa en
ögla och på så sätt skapa två komponenter. Enligt (3.23) fäster nod 2 med
nod 1 med sannolikhet P = 2/3. Sannolikheten att nod 2 skapar en ögla är
P = 1/3. Sedan fortsätter denna process. Vid tidpunkt t = 3 tillkommer nod
3. Om vi forutsätter att nod 2 sammanlänkade med nod 1 så leder det till
att nod 3 nu har tre alternativ. Fästa vid nod 1, P = 3/5, fästa vid nod 2,
P = 1/5, eller att skapa en ögla, P = 1/5. Se �gur 3.6.

Ett nätverk som har skapats utifrån Barabási-Albert-modellen, för stora
N och för m > 1, har en diameter [4]

d ≈ lnN

ln (lnN)
. (3.24)

Efter jämförelse med den slumpmässiga modellen så ser man att Barabási-
Albert-modellen har en längre diameter fram till en brytpunkt för N mellan
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Figur 3.6: De fyra första stegen av nätverkets tillväxt enligt `the linearized
chord diagram' (LCD) för Barabási-Albert-modellen. Grafen G3

1 utgår från
det vänstra utfallet från graf G2

1. Bildkälla: [6].

103 och 104 [6]. Resultaten från jämförelsen bygger på tio oberoende körning-
ar för m = 2. Därefter har Barabási-Albert-modellen en kortare diameter,
vilket betyder att detta även gäller för vårt sociala nätverk. Den förväntade
globala klusterkoe�cienten för Barabási-Albert-modellen följer [6]

CCglobal ≈
(lnN)2

N
. (3.25)

Klusterkoe�cienten blir större för Barabási-Albert-modellen än för slump-
mässiga nätverk för stora N pga (lnN)2-termen. Vårt sociala nätverk är
därmed mer klustrat än det slumpmässiga nätverket.

Även om Barabási-Albert-modellen lyckas efterlikna vårt sociala nätverk
på �era punkter, så �nns det även punkter där den misslyckas att beskriva
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verkliga nätverk. Verkliga nätverk är komplexa och det kan skilja mycket
mellan dessa olika nätverk. Det är därför svårt för modellen att likna alla
dessa olika nätverk med olika karaktärer. Vissa verkliga nätverk kan ex-
empelvis vara riktade nätverk medan modellen enbart utgår från oriktade
nätverk. Barabási-Albert-modellen lyckades utveckla den slumpmässiga gra-
fen genom att bland annat ta hänsyn till tillväxen av nya noder i verkliga
nätverk. Däremot tar den inte hänsyn till försvinnande av noder.

3.1.9 Facebookundersökning

Milgrams experiment lyckades inte noggrant kartlägga vårt sociala nätverk.
Det är inte så konstigt med tanke på att experimentet inte innehöll några
databeräkningar. Facebook stod för den största kartläggningen av ett socialt
nätverket när de 2016 skapade ett nätverk av alla deras aktiva Facebookan-
vändare [16]. Det genomsnittliga antalet vänskapssteg var 4,57 mellan de
1,6 miljarder användarna. Facebook gjorde samma kartläggning 2011. Då
kom de fram till ett genomsnitt på 4,74 vänskapssteg för de dåvarande 721
miljoner användarna. I takt med att �er ansluter sig till Facebook bör det ge-
nomsnittliga antalet vänskapssteg minska mot motsvarande tal för relationer
i det verkliga livet.

Figur 3.7: Det genomsnittliga antalet mellanhänder (noder) mellan två Fa-
cebookanvändare i Facebooks undersökning från 2016. Bildkälla: [16].

3.1.10 Erd®stal

Den ungerske matematikern, Paul Erd®s, som har nämnts tidigare, var en
av de största och mest produktiva matematikerna under 1900-talet. Erd®s
publicerade ca 1500 matematiska skrifter, vissa som ensam författare och
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Figur 3.8: Ett exempel på ett nätverk med Paul Erd®s. Bildkälla: [31].

vissa som medförfattare. På grund av Erd®s höga samarbetsvilja så uppkom
ett tal efter honom, Erd®stalet. Enligt vissa källor uppkom idéen till detta
tal från hans vänner [22]. Utifrån ett samarbetsnätverk fås Erd®stalen där
Paul Erd®s antar Erd®stal 0. Personer som har skrivit en skrift med Erd®s
får Erd®stal 1. Personer som har skrivit en skrift med en person vars Erd®stal
är 1 får själva Erd®stal 2 osv. Det �nns två typer av Erd®stal. I den första
varianten sammanlänkas alla författare som tillsammans har publicerat en
artikel. Medan för den andra varianten sammanlänkas författarna endast
om det är två stycken författare som har samarbetat. Erd®s själv sägs ha
föredragit den första varianten [27]. Även om Erd®s dog 1996 så fortsätter
nätverket att växa.

3.1.11 Bacontal

Enligt vissa sägs skådespelaren Kevin Bacon vara mittpunkten av Hollywood
eftersom han har varit delaktig i så många �lmer. Han har till och med fått
en lek och ett eget tal uppkallat efter sig. `Six degrees of Kevin Bacon' heter
leken och talet heter Bacontal. Leken bygger på teorin bakom `six degrees
of separation', fast enligt påståendet att alla skådespelare i Hollywood är
sammanlänkade med Bacon inom sex steg. Leken går ut på att man ska
sammanlänka en skådespelare och Kevin Bacon så snabbt som möjligt och
inom så få steg som möjligt. Bacontal är en variant av Erd®stal fast med
Bacon som huvudperson. Kevin Bacon antar Bacontal 0. Skådespelare som
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Figur 3.9: Tabell över antalet personer med ett visst Erd®stal för den första
varianten från juli 2004. Bildkälla: [31].

har arbetat med Bacon får Bacontal 1. Skådespelare som har arbetat med
skådespelare vars Bacontal är 1 får själva Bacontal 2 osv. Endast ca 12 pro-
cent av alla skådespelare i Hollywood har ett ode�nierat Bacontal, dvs de
är inte sammanlänkade med Bacon. En universitetsstudent i USA har ska-
pat en databas som konstaterat att Bacon faktiskt inte är mittpunkten av
Hollywood [32]. Utan istället är det, efter beräkningar från den 6 april 2017,
Samuel L. Jackson som är mittpunkten. Databasens beräkningar utgår från
personen i frågas genomsnittliga stiglängd till övriga personer i nätverket
inom tio steg från personen man utgår ifrån. Bacon ligger på plats 457 över
skådespelare i Hollywood, men han har ändå en högre grad av sammankopp-
lingar än de �esta övriga skådespelarna då nätverket består av 4,6 miljoner
skådespelare. Jackson har en genomsnittlig stiglängd på 2,867 steg, medan
Bacon har en stiglängd på 3,024 steg [32].

3.2 Relaterade arbeten

Det �nns olika typer av relaterade arbeten med koppling till detta. Nedan
följer några arbeten utifrån olika perspektiv:
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Figur 3.10: Ett exempel på ett nätverk med Kevin Bacon. Bildkälla: [33].

3.2.1 Tillämpningar för trådlösa nätverk

`Small world-nätverk' har tillämpats inom vissa trådlösa nätverk. Ett av
de första kända arbeten som har tillämpat `small world-konceptet' på tråd-
låsa nätverk är arbetet [20] av Helmy. I arbetet visades det att stigläng-
den för trådlösa nätverk minskade väldigt genom att lägga om en liten an-
del av kanterna i det nätverket. Detta gjordes efter att ha använt sig av
det grundläggande `small world-konceptet'. En annan tillämpning av `small
world-konceptet' kan läsas om i [9], där användes en nätverksmodell baserad
på `small world-konceptet' för att förbättra synkroniseringsalgoritmerna för
trådlösa sensornätverk. Även när det gäller energie�ektiviseringen av enhe-
ter i ett trådlöst nätverk har `small world-konceptet' tillämpats [11]. Det
visade sig att detta koncept var mer e�ektivt jämfört med det slumpmässiga
nätverkskonceptet.

3.2.2 Personbaserat tal

En variant av Erd®stal fast med hockeyspelaren Jakob Silfverberg hittar
ni i nästkommande kapitel. Ett annat arbete som gjort ett liknande tal är
[15]. I arbetet skapades, likt Erd®stal, ett nätverk där medicinska forskare
sammanlänkas om de skrivit en artikel tillsammans. Man kom fram till att
Lorelei Lingard var nätverkets mittpunkt och gjorde sedan ett Lingard-tal
som talade om vilka forskare som var inom ett visst antal steg ifrån henne.
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3.2.3 Utbredningar av sjukdomar

Nätverksstrukturer studeras även för utbredningar av sjukdomar. I [12] im-
plementerades en skalningsoberoende nätverksmodell där noder represente-
rade människor och där utbredningen av sjukdomar påverkades av nära kon-
takter och kontakter med slumpmässigt främmande människor. I arbetet
studerades sedan in�ytandet av olika typer av mönster och strategier som
människor försöker tillämpa för att undvika att bli smittade av en sjuk-
dom. Nätverksmodeller för utbredningar av sjukdomar har även studerats i
[5, 21, 30].

3.2.4 Växande nätverksmodell utan föredragen placering

En växande nätverksmodell utan föredragen placering för de nya noderna
har framställts i [10]. Till skillnad från Barabási och Alberts modell så fö-
redrar inte en ny nod i denna modell att fästa till be�ntliga noder med hög
grad. Denna modell lägger istället till en kant mellan två noder slumpmäs-
sigt utifrån en likformig fördelning. Eftersom de två noderna som får en ny
kant mellan sig slumpas över alla noder i nätverket så �nns det ingen ga-
ranti att den nya noden sammanlänkas med övriga noder. Detta medför att
isolerade grupper bildas och nätverket består därmed av �era komponenter.
Watts och Strogatz modell bygger likt denna modell på att kanter placeras
slumpmässigt utifrån en likformig fördelning. Däremot växer nätverket för
denna modell till skillnad från Watts och Strogatz modell där endast en om-
läggningsprocess av kanterna sker för ett bestämt antal noder. Denna modell
är bättre anpassad än Barabási och Alberts modell för exempelvis nätverket
över webbsidor på internet [30].
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Kapitel 4

Resultat

4.1 Nätverk inom ishockey

I detta avsnitt kommer en variant av Erd®stal fast för hockeyspelaren Ja-
kob Silfverberg, som för närvarande spelar i NHL-laget Anaheim Ducks, att
presenteras. Silfverberg-talet är baserat på ett vänskapsnätverk för hockeyns
Elitserie för säsongerna 2008/2009-2011/2012. Har två spelare spelat i sam-
ma lag under en säsong så läggs en kant till mellan dem. En spelare som
exempelvis har bytt lag under säsongen och en spelare som senare har till-
kommit till samma lag under samma säsong räknas som lagkamrater. En
kant läggs då till mellan dessa även om de faktiskt inte har spelat tillsam-
mans. Det �nns en risk att två spelare med samma namn räknas som samma
spelare i nätverket. Detta på grund av brist på unika spelar-ID vid insamling
av data. Denna risk �nns endast för spelare som inte har spelat i Elitseri-
en under samma säsong. Information om spelarnas lagtillhörighet har tagits
från [13, 35]. MATLAB har använts för analyseringen av nätverken och ko-
derna som användes är tagna från [29].

Säsong 2008/2009

Komponenter: 7
Noder: 397
Kanter: 6587
Radie: Oändlig

Diameter: Oändlig

Under säsong 2008/2009 spelade totalt 397 spelare i Elitserien. Dessa re-
presenteras av noder i nätverket. Dessa noder sammanlänkas av totalt 6587
kanter. Nätverket är inte sammanhängande utan är uppdelat i sju kompo-
nenter. Fyra komponenter består av ett lag vardera. Det är lagen Modo,
Timrå, Skellefteå och Rögle. Dessa lag bildar vardera komponenter eftersom
ingen av lagens spelare bytte lag inom Elitserien under säsongens gång. En
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annan komponent i nätverket består av endast två lag (HV71 och Linkö-
ping) och 67 spelare. En sjätte komponent består av 87 spelare från lagen
Brynäs, Linköping och Luleå. Diametern för denna komponent är 3 och ra-
dien är 2. Den sjunde komponenten består av 102 spelare från de resterande
tre lagen (Frölunda, Djurgården och Färjestad) i Elitserien. Även för denna
komponent är diametern 3 och radien 2. Eftersom nätverken inte är sam-
manhängande så är både diametern och radien oändlig för hela nätverket.
Den genomsnittliga graden för en nod i nätverket är ca 33. Detta nätverk
analyseras inte ytterligare eftersom nätverket inte är sammanhängande.

Figur 4.1: Nätverk med spelare från hockeyns Elitserie säsong 2008/2009.

Säsong 2009/2010

Komponenter: 1
Noder: 550
Kanter: 11670
Radie: 3

Diameter: 5

Under denna säsong tillkom det 153 spelare, vilket leder till att nätver-
ket efter två säsonger består av 550 spelare och 11670 kanter. Nätverket är
nu sammanhängande och består av endast en stor komponent. Diametern
för nätverket är 5 och radien är 3. Det är 21 spelare i nätverket som bildar
centrum eftersom deras excentriciteter är ekvivalenta med nätverkets radie.
Spelaren Mathias Månsson är nätverkets mittpunkt utifrån närhetscentrali-
tet. Efter säsong 2009/2010 hade Månsson spelat med 83 lagkamrater, dvs.
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grad 83, på grund av ett klubbyte. Det är 159 spelare som bildar periferi
med excentricitet 5. Den största mängden spelare, 370 stycken, har excent-
ricitet 4. Watts och Strogatz begrepp, den karaktäristiska stiglängden, är
för detta nätverk 2,6943. Den globala klusterkoe�cienten för nätverket är
0,5941, medan den genomsnittliga lokala klusterkoe�cienten är 0,8833. Den
genomsnittliga graden för en nod i nätverket är ca 42.

Figur 4.2: Nätverk med spelare från hockeyns Elitserie säsong 2008/2009-
2009/2010.

Säsong 2010/2011

Komponenter: 1
Noder: 699
Kanter: 16880
Radie: 3

Diameter: 4

Nätverket består nu av 699 spelare och 16880 kanter. Diametern för nät-
verket har nu sjunkit till 4, medan radien fortfarande är 3. I detta nätverk
är centrum och periferin betydligt jämnare fördelat jämfört med föregåen-
de nätverk. Centrum består nu av 359 spelare och periferin av 340 spelare.
Nätverkets mittpunkt är denna gång Dragan Umicevic. Han har under tre
säsonger spelat med 119 lagkamrater, dvs grad 119, och gjort två klubby-
ten. På grund av att antalet spelare som har genomfört klubbyten har ökat
så har den karaktäristiska stiglängden för nätverket sjunkit till 2,4239. En
konsekvens av detta är också att de båda klusterkoe�cienterna sjunker. Den
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globala till 0,4173 och den genomsnittliga lokala till 0,8325. Den genomsnitt-
liga graden för en nod i nätverket är ca 48.

Figur 4.3: Nätverk med spelare från hockeyns Elitserie säsong 2008/2009-
2010/2011.

Säsong 2011/2012

Komponenter: 1
Noder: 840
Kanter: 22120
Radie: 3

Diameter: 4

Efter fyra säsonger har sammanlagt 840 spelare spelat i Elitserien och
bildar det sista nätverket. Mellan dessa spelare �nns 22120 kanter. Diame-
tern för detta nätverk är 4 och radien är 3. Mängden spelare som be�nner
sig i centrum är betydligt större än mängden spelare i periferin. Centrum
består av 692 spelare och periferin 148 spelare. Robin Lindqvist är nätverket
mittpunkt och har grad 163. Nätverkets egenskaper fortsätter att förändras
på samma sätt som tidigare. Den karaktäristiska stiglängden har sjunkit till
2,3725, den globala klusterkoe�cienten till 0,3493 och den genomsnittliga
lokala klusterkoe�cienten till 0,8067. Den genomsnittliga graden för en nod
i nätverket är ca 53.
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Figur 4.4: Nätverk med spelare från hockeyns Elitserie säsong 2008/2009-
2011/2012.

4.2 Silfverberg-tal

Figur 4.5: Jakob Silfverberg. Bildkälla: [13].

Med inspiration från Erd®s och hans eget tal kommer här ett likadant tal
för dåvarande Brynässpelaren Jakob Silfverberg. Detta gjordes med hjälp
av nätverket över de fyra tidigare nämnda säsongerna. Silfverberg antar
Silfverberg-tal 0. Han spelade under dessa säsonger endast i Brynäs. To-
talt spelade han ihop med 61 spelare, vilket betyder att han har grad 61.
Dessa spelare får Silfverberg-tal 1. Silfverberg-tal 2 får spelare som har spelat
ihop med spelare som har Silfverberg-tal 1. Dessa är till antalet 506 stycken.
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Silfverberg når 272 spelare inom tre steg, vilket ger dessa spelare Silfverberg-
tal 3. Silfverberg når alla spelare i nätverket inom tre steg, vilket betyder
att han har excentricitet 3. Detta betyder att han be�nner sig i centrum av
nätverket eftersom även radien är 3. Som nämnts tidigare så är nätverkets
mittpunkt spelaren Robin Lindqvist utifrån närhetscentralitet. Silfverberg
hittas på en delad 240:e plats av totalt 840 spelare på samma lista. Det-
ta är inget konstigt då Silfverberg endast spelat i Brynäs under dessa fyra
säsonger. Ett Lindqvist-tal för detta nätverk skulle se ut på följande sätt:

Lindqvist-tal: Antal spelare: Silfverberg-tal: Antal spelare:
0 1 0 1
1 163 1 61
2 658 2 506
3 18 3 272
4 0 4 0
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Kapitel 5

Diskussion

Det kan vara svårt att förstå att man, enligt `six degress of separation', kan nå
varje människa på jorden med hjälp av endast sex bekantskapssteg. Förfat-
taren blev speciellt intresserad av teorin efter att ha sett underhållningsduon
Filip och Fredriks program `Jorden runt på 6 steg'. De startar i en avlägsen
plats och letar upp en bybo som endast känner ett fåtal personer. Denna
person ska sedan leda dem till en bestämd kändis inom sex bekantskapssteg.
Oavsett om de i programmet lyckas hitta kändisen med hjälp av sätt som
tittaren inte får se så är det imponerande. Trots allt är det inte i varje pro-
gram som de lyckas inom precis sex steg. Det man däremot ska komma ihåg
är att de startar i periferin av vårt, människans, sociala nätverk och slutar i
nätverkets centrum. Kändisar är oftast lättast att nå eftersom de ofta kom-
mer i kontakt med många människor, vilket Karinthy tidigt konstaterade.
Filip och Fredrik undersöker därför antalet steg för radien och inte diame-
tern, vilket hade varit periferi till periferi. Genom att undersöka det längsta
avståndet i nätverket, diametern, så kan man garantera att alla männsikor
kan nås inom max diameterns antal steg. Med inspiration av duons program
så började författaren att fundera inom hur många steg ifrån kändisar han
var. Som hockeynätverken i arbetet bekräftar så är diametern relativt kort
inom hockey. Det �nns en stor chans att man någon gång har spelat med
någon som i sin tur har spelat med någon storspelare. Författaren når ex-
empelvis NHL-spelaren Erik Karlsson inom endast två steg. Dessutom blev
författaren informerad av den första mellanhanden från sig själv att han når
TV-personligheten Kim Kardashian och skådespelaren Jude Law inom fyra
bekantskapssteg. Detta betyder att Erik Karlsson och Kim Kardashian/Jude
Law kan sammanlänkas inom maximalt sex steg.

Hockeynätverket i detta arbete har en relativt hög klusterkoe�cient och
låg karaktäristisk stiglängd. Detta är inte förvånande med tanke på att kan-
ter läggs till mellan spelare som har spelat i samma lag. Lagen består av ca
30 spelare, vilket medför stora kluster och hög klusterkoe�cient. Den glo-
bala klusterkoe�cienten och den karaktäristiska stiglängden för nätverket
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över säsongerna 2008/2009 − 2011/2012 är 0,3493 respektive 2,3725. Detta
nätverk består av 840 spelare och den genomsnittliga graden för en spelare
är ca 53. Med hjälp av denna information kan detta nätverk jämföras med
nätverk som skapas utifrån de olika modellerna i arbetet. Ett nätverk som
skapas utifrån Barabási-Albert-modellen med samma mängd spelare ger en
förväntad global klusterkoe�cient på 0,0540 enligt (3.25). Detta medför en
betydligt lägre klusterkoe�cient än för hockeynätverket.

Ett helt slumpmässigt nätverk utifrån Erd®s-Rényi-modell eller Watts-
Strogatz-modellen med p = 1 med samma mängd spelare och samma ge-
nomsnittliga grad för noderna ger en förväntad global klusterkoe�cient på
0,0631 enligt (3.14). Den förväntade karaktäristiska stiglängden utifrån sam-
ma förutsättningar blir 1,6959 enligt (3.8).

Den globala klusterkoe�cienten för ett reguljärt nätverk utifrån Watts-
Strogatz-modellen med p = 0 konvergerar enligt (3.13) mot 3

4 . Den karaktä-
ristiska stiglängden för samma modell med samma mängd spelare och samma
genomsnittliga grad för noderna blir 7,9245 enligt (3.3).

Med hjälp av (3.12) och den globala klusterkoe�cienten för hockeynät-
verket kan sannolikheten hittas för ett nätverk som skapas utifrån Watts-
Strogatz-modell med samma genomsnittliga grad för noderna som för hoc-
keynätverket. Hockeynätverkets globala klusterkoe�cienten är alltså den-
samma för ett nätverk som skapas utifrån Watts-Strogatz-modell med san-
nolikhet 0,2224. Detta betyder att hockeynätverket liknar mer det reguljära
nätverket (p = 0) än det helt slumpmässiga nätverket (p = 1). Detta är in-
te heller förvånande eftersom nätverkets uppbyggnad liknar mer en reguljär
graf än en helt slumpmässig graf på grund av att kanter läggs till mellan
varje spelare i ett lag.

I detta arbete användes närhetscentralitet för att hitta mittpunkten i
nätverken. Gradcentralitet och `betweenness-centralitet' är också två vanli-
ga sätt för att hitta mittpunkten. Med gradcentralitet hittas mittpunkten
genom att undersöka vilken nod som har högst grad. Eftersom gradcentrali-
tet endast tar hänsyn till graden för varje nod så �nns det en risk att en nod
med hög grad be�nner sig långt ifrån övriga noder. Noden kan exempelvis
vara sammanlänkad med relativt isolerade noder och på så sätt vara relativt
svåråtkomlig även om noden har hög grad. `Betweenness-centralitet' använ-
der sig att antalet gånger en nod uppkommer i den kortaste stigen mellan
varje par av noder. Noden som uppkommer i �est kortaste stigar anses va-
ra nätverkets mittpunkt. Det �nns för- och nackdelar med de olika typerna
beroende på vad man egentligen är ute efter. En anledning till att närhets-
centralitet användes var för att den använder sig av avståndet till alla övriga
noder i nätverket och skapar på så sätt en god uppskattning av nätverkets
mittpunkt.

36



Litteraturförteckning

[1] T. Acharya, A. K. Ray, Information technology: Principles and
applications, Prentice-Hall of India Private Limited, 2004.

[2] Y. Y. Ahn, H. Chun, Y. H. Eom, H. Jeong, H. Kwak, S. Moon,
Comparison of online social relations in terms of volume vs.
interaction: A case study of cyworld, Kaist CS. Dept., 2008.

[3] R. Albert, A. L. Barabási, Emergence of scaling in random
networks, Science Magazine, 1999.

[4] R. Albert, A. L. Barabási, H. Jeong, Internet: Diameter of the
world-wide web, Nature, 1999.

[5] W. J. Bai, J. Ren, Z. W. Shi, B. H. Wang, W. X. Wang, R Yang, et
al., Epidemic spreading on heterogeneous networks with identical
infectivity, Physics Letter A, 2007.

[6] A. L. Barabási (170209), Network science, Tillgänglig:
http://barabasi.com/networksciencebook/

[7] A. Barrat, M. Weigt, On the properties of small-world network
models, The European Physical Journal B, 2000.

[8] B. Bollobás, O. Riordan, The diameter of a scale-free random
graph, Combinatorica, 2000.

[9] A. Boukerche, D. L. Guidoni, A. A. F. Loureiro, R. A. F. Mini, H.
A. B. F. Oliveira, �A small world model to improve synchronization
algorithms for wireless sensor networks�, IEEE, 2010.

[10] D. S. Callaway, J. E. Hopcroft, J. M. Kleinberg, M. E. J. Newman,
S. H. Strogatz, Are randomly grown graphs really random?, Phys.
Rev. E, 2001.

[11] J. Cao, Y. Chen, L. Cuthbert, M. Elkashlan, T. Zhang, �A small
world network model for energy e�cient wireless networks,� IEEE
Communications Letters, 2013.

37



[12] C. Dong, T. Shi, Z. Yan, Q. Yin, The impact of contact patterns on
epidemic dynamics, PLoS ONE, 2017,
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173411

[13] Eliteprospects (170511), Tillgänglig:
http://www.eliteprospects.com/

[14] P. Erd®s, A. Rényi, On random graphs, Publicationes
Mathematicae, 1959.

[15] A. Exadaktylos, S. C. Hautz, W. E. Hautz, G. Krummrey, Six
degrees of separation: the small world of medical education, John
Wiley & Sons, Ltd, 2016.

[16] Facebook research (170125), Tillgänglig:
https://research.fb.com/three-and-a-half-degrees-of-separation/

[17] J. Franke, M. Svensson, Jorden runt på 6 steg (TV-program), 2015.

[18] J. Guare, Six degrees of separation (pjäs), 1990.

[19] J. M. Harris, J. L. Hirst, M. J. Mossingho�, Combinatorics and
graph theory, Springer, 2008.

[20] A. Helmy, Small worlds in wireless networks, IEEE
Communications Letters, 2003.

[21] H. W. Hethcote, The mathematics of infectious diseases, SIAM,
2000.

[22] Institute of Applied Physics (170413) , Tillgänglig:
http://www.iap.tuwien.ac.at/www/atomic/group/aumayr/erdos

[23] F. Karinthy, Minden masképpen van, 1912.

[24] F. Karinthy, Chains (engelsk översättning), Everything is Di�erent,
1929.

[25] M. Kochen och I. de Sola Pool, Contacts and in�uence, Social
Networks, 1978.

[26] Mattecentrum ideel förening (170511), Tillgänglig:
http://www.matteboken.se/

[27] E. E. McDonnell, At play with J: The complete vector articles,
Undead Tree Publications, 1988.

[28] S. Milgram, The small world problem, Psych. Today, 1967.

38



[29] MIT Strategic engineering (170409), Tillgänglig:
http://strategic.mit.edu/downloads.php?page=matlab_networks

[30] M. E. J. Newman, The structure and function of complex networks,
SIAM, 2003.

[31] Oakland University (170511), Tillgänglig: http://oakland.edu/

[32] Oracle of Bacon (170412), Tillgänglig: https://oracleofbacon.org/

[33] L. Scheid (170411), Six degrees of Kevin Bacon a game changer,
Tillgänglig: http://www.readingeagle.com/

[34] F. Schepisi, Six degrees of separation, 1993.

[35] Stats Swehockey (170511), Tillgänglig: http://stats.swehockey.se/

[36] S. H. Strogatz, D. J. Watts, Collective dynamics of `small-world'
networks, Nature, 1998.

39


