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Manden uden netværk kan 

kontaktes på 

jens.olesen@biology.au.dk

tlf. 30 12 60 90

”Jeg har i øvrigt ikke selv noget netværk”, hævder Jens Mogens Olesen. ”Og 

jeg vil heller ikke have det! Faktisk har jeg det allerbedst, når jeg er alene på 

en bjergtop. Eller - når sandheden skal frem - på en øde ø”. Dem har Jens 

Mogens Olesen besøgt 150 af for at indsamle data om økologiske systemer til 

netværksanalysen.

”Jeg bruger også netværksanalyse til at fremme min egen netværksanalyse. 

Hvis man i artikler citerer de rigtige mennesker - knudepunkterne i forsk-

ningsnetværkene - og samtidig refererer til de rigtige emner uden for ens eget 

forskningsområde, så bliver den samlede gennemslagskraft langt større”.

Der er god brug for Tænkepauser. Frihed - den første Tænkepause - ligger nr. 

1 på boghandlernes bestsellerliste for fagbøger, selvom den fås til en tyver i 

Netto og kan downloades gratis som e-bog og lydbog. Netværk distribueres på 

samme måde.

Du kender en, der kender en, der kender en, der kender en, 
der kender en, der kender Barack Obama

Mandag d. 1. oktober udkommer Netværk.

Den handler om sex, om filmstjerner, om dumme chefer og om afstanden mellem dig og Barack Obama. Om en 

kompleks verden, som vi kun kan få overblik over og styre os igennem, hvis vi ser bort fra detaljerne - og ser net-

værkene.  I fremtiden kommer netværksanalyse til at præge organiseringen af vores arbejdspladser, men også vores 

naturforståelse, vores politiske system, virksomhedernes markedsføring og meget andet. Forskningsområdet er 

kun 15 år gammelt. Og det er i rivende udvikling.

”De kulturelle netværk kommer til at lære meget af de biologiske netværk,” mener Jens Mogens Olesen. ”I natu-

rens netværk er der overskud af links, men ikke alt for mange. Dermed er der både stabilitet og effektivitet. Og 

netop derfor har netværkene overlevet i den brutale evolution”.

Jens Mogens Olesen 

er professor i biologi. Han har skrevet 100 videnskabelige 

artikler. Og en krimi om et mord på Ballehage Strand. 

Netværk er lige så let læst. Og måske lige så spændende.

Tænkepauser er et samarbejde 

mellem Aarhus Universitet, 

Aarhus Universitetsforlag, DR, 

Jyllands-Posten og landets bib-

lioteker. 
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