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Strax väster om Uppsala, vid Läby vad, står en runsten med texten ”Jarl 
och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro efter 
Jovur, sin far”. Formuleringen ”dessa stenar” visar att där funnits mer än 
en. Den andra påträffades i en källarvägg halvannan kilometer bort och 
ritades av på 1600-talet. När källaren revs 1939 togs bitarna omhand och 
fogades samman. En tredjedel av stenen saknas dock. Med ledning av vad 
som står på den bevarade stenen och det som finns kvar av den sönder-
sprängda kan man rekonstruera den text som bör ha funnits där. Den har 
sannolikt haft lydelsen ”Jarl och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar 
och göra denna bro efter Jovur, sin far. Gud och Guds moder hjälpe hans 
ande”. Eftersom de båda runstenarnas inskrifter med stor säkerhet kan 
attribueras till den kände runmästaren Åsmund kan den avslutande bö-
nen, ristad med spegelvända runor, rekonstrueras. 

Den skadade stenen – som här avbildats på omslaget – står numera i Hu-
manisthuset, Umeå universitet, i den norra tvärgående korridoren som 
leder från hörsalsfoajén till Institutionen för språkstudier. 

För den rekonstruerade texten ovan svarar fil. dr Marit Åhlén, Uppsala.
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MARCO BIANCHI                                                                                   

Runstenen som socialt medium

ABSTRACT The present study is an attempt to describe Viking Age 
runestones as a social medium. The argumentation is conducted in three 
steps. The first part of the paper deals with runestonesʼ communicative po-
tential beyond what is actually written, namely the layout, ornamentation, 
and use of different writing systems. There is also a small but important 
group of non-lexical inscriptions that can be used to gain insight into re-
gional literacy and social aspects of the custom of raising runestones. In 
the second part of the paper, these findings are used to determine whether 
or not it is feasible to qualify runestones as a social medium. Social media 
are usually characterised as networks that enable many-to-many commu-
nication, and there is good reason to argue that runestones constitute such 
a network. First, they are written for different kinds of readers, e.g. both 
literate and illiterate ones, and, second, people of different social groups 
have been involved in producing runestones. Finally, in the third part of the 
paper, runestones are compared with the modern social medium of Twit-
ter. The most prominent common trait is connected to individualsʼ social 
positioning. It is argued in the paper that some of the runestonesʼ semiotic 
resources are used for ˮself-brandingˮ and thus are similar to hashtags on 
Twitter. Furthermore, both tweets and runic inscriptions appear to have af-
filiative functions.

KEYWORDS hashtags, historical communication, historical sociolinguis-
tics, literacy, non-lexical inscriptions, ornamentation, runestones, social 
media, Twitter, Viking Age

Fröet till denna framställning såddes direkt efter min disputation våren 2010. 
Min doktorsavhandling (Bianchi 2010) fick viss uppmärksamhet i dagspres-
sen, bland annat i form av ett helsidesreportage i Expressen. Efter många 
samtal och en intensiv brevväxling med journalisten kände jag mig mycket 
nöjd, men indignationen blev påtaglig när jag fick se det slutliga resultatets 
huvudrubrik: ”Twitter är 2000-talets runstenar” (Ek 2010).
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Jag har inte kunnat släppa detta. Och ju mer jag har tänkt på denna 
märkliga rubriksättning, desto mer tror jag att journalisten kanske hade 
en poäng ändå. Eller åtminstone att man kan göra rubriksättningen till en 
poäng, exempelvis i samband med en plenarföreläsning vid konferensen 
Svenska språkets historia i Umeå. Jag kommer givetvis inte att påstå att 
Twitter är 2000-talets runstenar eller ens det omvända. Däremot tror jag 
att en jämförelse mellan de båda kan avslöja något allmänmänskligt bakom 
dessa sociala medier.

Syftet med föreliggande arbete är för det första att ge en kortfattad 
sammanfattning av de huvudsakliga resultaten av min doktorsavhandling 
(Bianchi 2010). För det andra vill jag försöka belysa dessa resultat med hjälp 
av ett tankeexperiment som går ut på att jämföra två till synes vitt skilda 
texttraditioner: runstenar och Twitter. Framställningen ramas in av det frå-
gekomplex som Expressens rubriksättning ger vid handen: i vad mån är den 
halsbrytande jämförelsen mellan Twitter och runstenar giltig, och vilka nya 
insikter beträffande runstenstexterna som social praktik kan vinnas ur en 
jämförelse av de bägge texttyperna?

Artikeln inleds med ett avsnitt om runstenars kommunikativa poten-
tial. Här tar jag upp några resultat av min avhandling (Bianchi 2010) och vi-
sar hur runstenstexter struktureras språkligt och visuellt, vilka icke-verbala 
uttryckssätt runristningar utnyttjar, hur skriften används som visuell resurs 
och vad icke-lexikala runinskrifter kan säga om läskunnigheten på vikinga- 
tiden. Artikelns andra del ägnas sedan åt frågan på vilket sätt runstenar 
kan ses som ett socialt medium. Sist ges en kort introduktion till texttypen 
Twitter i syfte dels att etablera de uppenbara olikheterna mellan Twitter 
och runstenar, men dels och framför allt också att peka på de drag som  
förenar de bägge texttyperna. 

Runstenars kommunikativa potential
Traditionellt ägnar sig runologisk forskning främst åt språklig tolkning 
av runinskrifter. Språket ses (oftast implicit) som den primära betydelse-
potentialen i en runristning. En språkcentrerad syn på runristningar som 
kommunikationshistoriskt källmaterial är dock av olika skäl anakronistisk. 
För det första implicerar den att de betydelser som medieras med skriftens 
hjälp även uppfattades som primära av de historiska textbrukarna. Ett så-
dant antagande ter sig inte särskilt rimligt i en kultur som är huvudsakligen 
muntlig. För det andra tar den inte hänsyn till de konventioner som styrde 
texternas utformning. I runstensristningar är det språkliga uttrycket i form 
av runinskriften inbäddat i ett myller av ornamentala detaljer som orm-
slingor, kors och annan ornamentik. 
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I det följande kommer jag att presentera några av de betydelsepotentia-
ler som man riskerar att förbise med en allt för snävt språklig tolkning av 
runstensmaterialet. Jag vill med detta på intet sätt förringa skriftens roll i 
runstenstexternas kommunikation utan anser tvärtom att skriften är dess 
viktigaste ingrediens. Däremot finns det en del som tyder på att ornamen-
tala inslag haft mycket konkret betydelse för de vikingatida läsarna, men 
också att skriften inte enbart använts för att representera ett språkligt med-
delande. 

Syftet med genomgången är att förbereda diskussionen om runstenar 
som socialt medium i näst följande avsnitt. På vilket sätt synliggör och ska-
par runstenarna sociala nätverk och vilka delar av samhället var delaktiga i 
runstenskommunikationen?

Språklig och visuell struktur
Det finns ett begränsat antal typer av formuleringar på runstenar. Vanligast 
är den s.k. minnesformeln, som förekommer i stort sett i samtliga senvi-
kingatida runristningar. Minnesformeln formuleras typiskt enligt mallen X 
reste denna sten efter Y, sin släkting. Jämte minnesformeln tillhör nekrolo-
gen, förbönen och ristarsignaturen de vanligaste formlerna. Runstenen U 
778 Svinnegarns kyrka är en av de få med alla dessa fyra formler. 

Þialfi ok Holmlaug lētu ræisa stæina þessa alla at Banka/Bagga, sun sinn. 
Es ātti æinn sēʀ skip ok austr stȳrði ī Ingvars lið. 
Guð hialpi and Banka/Bagga. 
Æskell ræist. 

ʼTjälve och Holmlög lät resa alla dessa stenar efter Banke/Bagge, sin 
son. Han ägde ensam ett skepp och styrde österut i Ingvars följe. Gud 
hjälpe Bankes/Bagges själ. Äskel ristade.’

En genomgång av alla runstensinskrifter med tre eller fler formler visar att 
formlernas inbördes ordningsföljd är mycket fast. Minnesformeln står alltid 
först och signaturen sist. Däremellan står nekrologen och förbönen i nämnd 
ordning. Förklaringen till detta är rimligtvis textlingvistisk. I minnesfor-
meln står de efterlevande i temaposition och utgör således det kända eller 
det som hela inskriften utgår ifrån. Den avlidne introduceras alltså som till-
hörande ett visst sammanhang i en familj. Nekrologen har sedan som syfte 
att beskriva den avlidnes gärningar i livet. Även här synliggör runstens- 
inskrifterna stundom sociala relationer, i föreliggande fall genom klassiskt 
namedropping: Banke/Bagge har varit en deltagare i Ingvar den vittfarnes 
berömda expedition. Språkligt sett inleds nekrologen gärna med ett anafo-
riskt pronomen som syftar tillbaka till den avlidnes namn. Förbönen run-
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dar sedan av det som har sagts om den avlidne genom en vädjan till högre 
makt. Referensen till huvudpersonen sker antingen genom en upprepning 
av namnet eller genom ett pronomen i genitiv. I ristarsignaturen byter se-
dan inskriften perspektiv. Det handlar inte längre om den avlidna personen 
utan om runinskriftens tillkomst. I inskriften U 778 är objektet utelämnat, 
men vanligtvis finner man en formulering av typen ’X ristade runorna’. 

En konventionell runstensinskrift med signatur kan alltså principiellt 
ses som tudelad. Första delen handlar om den som runstenen är tillägnad 
medan andra delen, signaturen, fokuserar runinskriftens tillkomst. Det 
visar sig vid en systematisk genomgång att denna uppdelning även gärna 
markeras visuellt. Ofta styckas runinskrifter upp genom att delar placeras i 
ytterligare runslingor, skrivs med annan läsriktning eller skrivs innan- eller  
utanför slingan. Signaturer placeras mycket oftare visuellt separerade än 
nekrologer och förböner (se Bianchi 2010:92 f.). En mycket talande illustra-
tion på detta utgör runristaren Öpirs signerade produktion. Ett för Öpir 
typiskt språkligt drag är att signaturer gärna inleds med konjunktionen en: 
’Men Öpir ristade’ (Källström 2007:122–28). Så ser 13 av hans totalt 43 signa-
turer ut, och därutöver inleds ytterligare en med konjunktionen ok. Samti-
digt särskiljer Öpir också tio av sina signaturer visuellt på något av de ovan 
nämnda sätten. Språklig och visuell avgränsning sammanfaller emellertid 
inte i någon inskrift, vilket tillåter slutsatsen att de fyller samma funktion. 
Öpir väljer alltså att antingen markera signaturens särart språkligt med en 
konjunktion, visuellt genom att placera den avskilt från övriga delar av in-
skriften eller inte alls.

Något svårare att kvantifiera är de olika typer av framhävning som före-
kommer i runstenstexter. Som ett exempel ska här kort nämnas Släbroste-
nen Sö 367 (se nedan figur 2). Inskriften består av en minnesformel som 
ligger i en runslinga längs stenens kant samt en nekrolog som är placerad 
i tre vertikalt stående skriftrader innanför runslingan. Den rimligaste syn-
taktiska normaliseringen av nekrologen är säkerligen ʼde ägde gården Släbro 
| Frösten och Rolv | dugande mänʼ. Det är dock knappast så en besökare av 
stenen läser inskriften. De båda mansnamnen Frösten och Rolv är nämligen 
skrivna med större runor mitt på ristningsytan och har markerats med ett 
litet kors. Det har med all säkerhet varit ristarens avsikt att på det sättet 
markera det viktigaste i inskriften. Redan innan läsaren börjar pyssla ihop 
alla inskriftsdelar till en syntaktiskt sammanhängande språklig sekvens har 
hon således klart för sig vilka som är huvudpersonerna i ristningen. 

Ett runstensspråk utan språk
Det har redan antytts i stycket om Öpirs signaturer ovan att visuella detaljer 
kan ha mycket specifika betydelsepotentialer. Man kan dock gå ännu ett 
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steg längre och försöka identifiera betydelser som är helt löskopplade från 
runinskrifternas språkliga budskap. En uppenbar sådan betydelse uppbär 
korset, som är ett mycket vanligt ornamentalt inslag på runstensristningar. 
Inte lika uppenbar är den semiotiska potentialen i ett annat vanligt orna-
mentalt inslag: rundjursornamentiken.

Som Anne-Sofie Gräslund (1991, 1992, 2002) visat finns det ett över-
skådligt antal stilkategorier i senvikingatida runstenskonst. De allra flesta 
runristningarna går att klassificera enligt Gräslunds system, och stilgrup-
pering är idag det mest pålitliga sättet att datera ristningarna relativt och i 
viss mån också absolut på. Enligt Gräslund (2004) finns det dock ytterligare 
en betydelsekomponent. Hon menar att inskrifterna framhäver identitet 
inom familjen medan djurornamentiken ger uttryck för en kollektiv, po-
litisk identitet. Genom valet av en viss runstensornamentik visar man sin 
tillhörighet till en grupp eller ledare i samhället. Ett fint exempel på detta 
är de s.k. Ingvarsstenarna, en grupp till vilken också den ovan nämnda rist-
ningen U 778 vid Svinnegarns kyrka hör. Dessa ristningar har inte bara det 
gemensamt att den hågkomne omkommit i Ingvars följe utan också att de 
har en mycket snarlik layout som avviker från övriga stenars från samma tid. 
Gräslund (2004:31) menar att valet av layout uttrycker en känsla av gemen-
skap eller kanske till och med solidaritet med Ingvars familj.

Ornamental likhet ger alltså med all sannolikhet uttryck för snarlika bety-
delsekomponenter, även om det är svårt att säga exakt vilka. Det är därför 
heller inte helt osannolikt att tänka sig att ornamentala detaljer i allmänhet 
har haft en mycket konkret innebörd för de vikingatida människorna. Frå-
gor av sådant slag diskuteras intensivt inom konstvetenskaplig och arkeolo-
gisk runforskning (t.ex. Oehrl 2011, Stern 2013 för att bara nämna de senaste 
monografierna). Här vill jag illustrera saken med hjälp av två runstenar med 
mer eller mindre identiska inskrifter. Den ena av dessa är U 901, som idag 
är uppställd i Humanisthuset på Umeå universitet (figur 1). Stenen hitta-
des sönderslagen i en källarmur i Håmö, Läby sn, men Håmö var inte dess 
ursprungliga plats. Det finns nämligen ytterligare en runsten med mycket 
snarlik inskrift, U 904, som står vid Läby vad utanför Uppsala, i direkt an-
slutning till den bro som nämns i de båda inskrifterna. De återges på föl-
jande sätt i Samnordisk runtextdatabas:

U 901: ... ...arl ' uk ihulbiurn ' litu rita stono þisa ' ukirua bru þisa ' at 
iafur faþur si... ... £hialbi ont hos

... [K]arl ok Īgulbiǫrn lētu rētta stæina þessa ok gærva brō þessa at Iǫfur, 
faður si[nn] ... hialpi and hans.
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ʼKarl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro efter Jovur, 
sin fader. ... hjälpe hans ande.ʼ

U 904: + iarl + ukarl + uk ihulbiurn litu rita stino þisa + ukirua bru 
þisa + abtiR + iufur + faþur sin

Iarl ok Karl ok Īgulbiǫrn lētu rētta stæina þessa ok gærva brō þessa æftiʀ 
Iǫfur, faður sinn.

ʼJarl och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna bro 
efter Jovur, sin fader.ʼ

Figur 1. Avbildningen av en begravningsritual på runstenen U 901 från Håmö, Läby sn (idag 
uppställd i Humanisthuset på Umeå universitet). Foto: Marco Bianchi 2012.

Som synes är de båda inskrifterna i det närmaste identiska så när som på 
några ortografiska avvikelser. Den enda innehållsliga skillnaden är att U 904 
saknar förbön. Att de båda stenarna bör ses som sammanhållna visas dess-
utom av att de omnämner samma brobygge och att objektet i bägge fallen 
står i pluralis: ack. stæina þessa ʼdessa stenarʼ. Inskrifternas särprägel tillå-
ter dessutom slutsatsen att båda har ristats av runristaren Åsmund, troligen 
med medverkan av Torfast (se Hult 1992:113 samt Axelson 1993:94 f. och där 
anförd litteratur).

U 901 och U 904 restes alltså rimligtvis vid samma tillfälle, av samma 
ristare och med huvudsakligen samma språkliga budskap. Med tanke på 
detta är de uppenbara skillnaderna med säkerhet signifikativa: förbönen 
och ornamentiken. U 904 pryds nämligen av två djur och U 901 av tre män-
niskofigurer jämte ett djur som skulle kunna vara en häst, och de båda bild-
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framställningarna uppvisar ingen uppenbar gemensam nämnare (se Hult 
1992:107). Som Hult (1992) övertygande visar är den traditionella tolkningen 
av figurframställningen på U 904 som stridsscen felaktig utan det är snarare 
en kristen begravningsritual som avbildas. I detta ljus är det naturligtvis 
knappast någon slump att just denna ristning även innehåller en förbön. 

Skriften som visuell resurs
I de två föregående avsnitten visade jag dels några visuella grepp med vilka 
runinskrifter har strukturerats, dels några icke-språkliga detaljer som verkar 
ha haft konkreta betydelsepotentialer. Föreliggande avsnitt ska handla om 
hur skriften som sådan, bortsett från det språkliga innehåll den represen-
terar, kan ha fyllt kommunikativa funktioner. Som exempel använder jag 
runstenen Sö 367 från Släbro i Nyköping (se figur 2).

hamunr : ulfR raisþu : stain : þinsi : efti : hrulf : faþur : sin : 
ayburg : at : unir sin
þaiR otu : by : slaiþa:bru
+ fraystain : hrulfR
(oþru<toR> <þia>k<n>a

Hāmundr, Ulfʀ ræisþu stæin þennsi æftiʀ Hrōlf, faður sinn, Øyborg at ver 
sinn. Þæiʀ āttu bȳ Sleðabrō, Frøystæinn, Hrōlfʀ, þrōttaʀ þiagna[ʀ].

ʼHåmund (och) Ulv reste denna sten efter Rolv, sin fader. Öborg efter 
sin man. De ägde gården Släbro, Frösten (och) Rolv, dugande män.ʼ

Figur 2. Runstenen Sö 367 från Släbro i Nyköping. Foto: Marco Bianchi 2014.
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Släbrostenen Sö 367 är en representant för den mycket speciella stil som 
präglar en grupp runstenar i och omkring Rönö härad i Södermanland. Det 
förenande draget hos dessa ristningar är att de uppvisar en blandning av 
skriftsystem. Det fanns nämligen på vikingatiden inte bara ett sätt att skri-
va runor på. De flesta senvikingatida runinskrifterna är skrivna med kon-
ventionella långkvistrunor, ibland med inslag av kortkvistrunor. Men jämte 
dessa två skriftsystem finns det i det sörmländska runstensmaterialet också 
s.k. stavlösa runor (även kallade hälsingerunor), koordinatrunor (ett talchif-
fersystem) och konstfulla bindrunor, s.k. samstavsrunor.

Stavlösa runor, koordinatrunor och samstavsrunor förekommer i Sö-
dermanland bara som komplement till inskriftsdelar med långkvistrunor. 
Totalt finns det 18 sådana inskrifter med avvikande skriftsystem, varav 16 i 
landskapets södra del. Det visar sig att användandet av avvikande skrift kor-
relerar med förekomsten av några andra speciella detaljer. I Södermanland 
finns det sju inskrifter som innehåller epitetet þrōttaʀ þiagn ung. ʼdugande 
karlʼ. Alla utom en av dessa skrivs delvis med avvikande skrift. Vidare finns 
det tre ristningar med sådana märkligt suggestiva ansikten som också pry-
der Släbrostenen (figur 2). I samtliga dessa hittar vi också avvikande skrift. 
Och slutligen ska nämnas skeppsframställningar. Fyra av de totalt sex sörm-
ländska ristningarna med skepp tillämpar också ett avvikande skriftsystem. 

Man kan nu bygga upp en indiciekedja för att komma fram till en möj-
lig tolkning av några av de delar av runstenens budskap som inte uttrycks 
med språkliga medel. Vad þrōttaʀ þiagn betyder är mycket omdiskuterat i 
forskningen. Epitetet þiagn ʼtägnʼ är också känt från Danmarks och Väster-
götlands runstenar. I sin ursprungsbetydelse betecknade ordet en högt upp-
satt kunglig tjänsteman, men just under vikingatiden äger en semantisk för-
skjutning rum, och ordet får en mer allmän betydelse (se Bianchi 2010:159 
m. litt.). Det märks inte minst på det faktum att Þiagn, särskilt i Uppland, 
förekommer frekvent som personnamn. Epitetet þiagn med genitivattribu-
tet þrōttaʀ är en exklusivt sörmländsk företeelse. Det finns goda skäl att anta 
att de sörmländska tägnarna inte var regelrätta tägnar hos en dansk kung. 
Däremot tyder den speciella användningen av ordet på att vederbörande 
kanske har varit i Danmark och tjänat som någon typ av krigare, möjligtvis 
i ledande ställning. Ytterligare en sak som pekar söderut mot Danmark är 
ansiktsornamentiken. Vad ansiktet eller masken ska föreställa är inte lätt att 
avgöra, men det är tydligt att det rör sig om ett formspråk som kan hänföras 
till en miljö kring Harald Blåtand (Tesch 2007:246).

På Sö 367 används avvikande skrift, i detta fall koordinatrunor, till att 
skriva delar av epitetet þrōttaʀ þiagn. Det är viktigt att notera att inte hela 
sekvensen skrivs med koordinatrunor utan de tre inledande runorna þru är 
av långkvisttyp. Den avvikande skriften används alltså inte som något lönn-
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runesystem för att hemlighålla delar av budskapet för mindre läskunniga 
personer. Tvärtom får läsaren en fingervisning om vad som kommer att stå 
därefter. Jag skulle vilja se avvikande skrift som en typ av metakommentar 
till det språkliga uttrycket. Skribenten understryker sina höga sociala ambi-
tioner genom höga ambitioner i skriftens utformning. 

Vad kan det röra sig om för sociala ambitioner? Hur kan man kombinera 
det som har sagts ovan till en kontextuell tolkning av runstenen Sö 367? För-
modligen var Frösten och Rolv, de båda personerna som nämns med större 
runor mitt på runstenen, del av den framväxande grupp av jordägande bön-
der som brukar ses som en förutsättning för en politisk organisation efter 
kontinentalt mönster. Det är inte orimligt att tänka sig att de kom hem efter 
en färd utomlands och lyckades bygga upp en lokal maktbas i Släbro med 
sina nyförvärvade rikedomar. När man nu ska berätta om framgångarna på 
en runsten, och skapa legitimitet för nästkommande generation av ägare 
i Släbro, väljer man att använda ett danskt maktspråk, både i skrift (ordet 
tägn) och i bild (ansiktsmotivet). Dessutom markerar man sina ambitioner 
med hjälp av avancerat skriftbruk. 

Skrift utan språk
Att säga något slutgiltigt om de vikingatida människornas läskunnighet är 
givetvis mycket svårt. När sådana undersökningar görs tar forskarna ofta 
den stora mängden runstenar till intäkt för en tämligen utbredd läskun-
nighet. Ett exempel på detta är följande formulering hos Thorgunn Snædal 
Brink och Ingegerd Wachtmeister (1984:12): 

Läskunnigheten var tydligen ganska utbredd. Man skulle knappast ha 
gjort sig mödan att resa så många stenar ˮnära vägenˮ, om inte ett rim-
ligt antal av de förbipasserande hade kunnat läsa inskriften.

Frågan är givetvis vad man menar med ordet läsa. Om man ser det snävt som 
att tyda runor är ett sådant resonemang svårt att upprätthålla. En illitterat 
vikingatida människa har med all säkerhet haft stort utbyte av en runsten 
trots att hon inte kunde tyda namnen i minnesinskriften. En runsten består 
av rundjur, samt annan antropomorf och zoomorf ornamentik som av allt 
att döma har erbjudit mycket specifika betydelser. Rundjuret kan ha synlig-
gjort politiska allianser medan vissa ornamentala detaljer uttryckte religiöst 
innehåll och andra spelade an på den avlidnes gärningar och upplevelser i 
livet. Det faktum att runristningarna innehåller runskrift behöver därför inte 
nödvändigtvis tolkas som ett indicium på att många har kunnat ta del av det 
skrivna budskapet. Snarare påvisar det, som Barbro Söderberg (i Söderberg 
& Larsson 1993:56) uttrycker det, att det har funnits ett intresse av att skriva:
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I Uppland och Södermanland uppträder professionella runristare på 
1000-talet, och redan mängden vikingatida stenmonument förutsätter 
ett relativt utbrett engagemang i runristandet.

För att belysa frågorna kring vikingatidens läskunnighet kan man utnyttja 
en mycket speciell grupp inskrifter, nämligen sådana som inte har någon 
språklig betydelse. Dessa icke-lexikala inskrifter är ganska sällsynta, men en 
systematisk genomgång av dem tillåter några intressanta slutsatser. 

Totalt finns det 27 icke-lexikala inskrifter i Uppland, vilket motsvarar 
2,3% av alla inskrifter som är så pass välbevarade att man kan fälla ett av-
görande om huruvida de är lexikala eller inte (Bianchi 2010:170–172). Dessa 
27 ristningar är jämnt spridda i hela Uppland, och finns såväl i runstens-
rika som i runstensfattiga områden. Det förenande draget hos icke-lexikala 
inskrifter är att skriften inte uttrycker något språkligt meddelande, men 
gruppen är inte alls homogen. Vissa inskrifter innehåller vanliga runor som 
går att läsa utan svårigheter. Andra är huvudsakligen skrivna med vanliga 
runor, men några tecken är oläsbara eller bara tvetydigt läsbara. Ytterligare 
en grupp inskrifter är skriven med rena fantasitecken utan ens vaga likheter 
med runor. 

A
nt

al
 ru

ns
te

na
r i

no
m

 Ø
 2

0k
m

Läsbar Ej/tvetydigt läsbar
0

100

200

300

400

Figur 3. Icke lexikala runstensristningar i Uppland i relation till antalet runstenar inom en radie av 
20 km. Varje prick representerar en runsten.
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Kriteriet läsbarhet kan man nu sätta i relation till antalet andra runstenar i 
närheten. Detta görs i figur 3. I figuren återfinns helt läsbara inskrifter i den 
vänstra kolumnen och ej eller tvetydigt läsbara i den högra. Y-axeln visar 
antalet runstenar inom en radie av 20 km, och varje prick representerar en 
runsten. Det innebär att ju högre upp en prick är placerad desto mer run-
stenstätt är området där respektive runsten står. Figuren visar ett tydligt 
samband mellan ett områdes runstenstäthet och de icke-lexikala inskrifter-
nas kvalitet. Av de som har fler än 200 andra stenar i närheten är det bara 
två som inte är läsbara, och omvänt finns det bara tre läsbara inskrifter på 
de stenar som har färre än 200 andra runstenar i närheten. Vidare kan man 
konstatera att de allra flesta oläsbara inskrifterna står i de mest runstens-
glesa områdena.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan läsbarheten av icke-lexikala 
inskrifter och antalet runstenar i deras omgivning. Det verkar som om det 
var lättare att ˮluraˮ sina läsare med en oläsbar inskrift i ett område som var 
fattigt på runstenar. Och omvänt verkar en läsare i ett mer runstenstätt om-
råde förutsättas känna till futharken. Detta kan tillåta slutsatsen att antalet 
litterata personer var lägre i områden med få runstenar och högre i de mer 
centrala delarna av Uppland. Det finns alltså anledning att se runstenarnas 
spridningsbild som representativ för regional skriftkunnighet i Uppland. 
Samtidigt är det dock viktigt att påpeka att icke-lexikala inskrifter finns i 
hela landskapet, och för den delen också i andra landskap än Uppland. Att 
resa en runsten var alltså inte nödvändigtvis knutet till en önskan att för-
medla ett språkligt budskap. 

Ett socialt medium? 
Att, som i rubriken till denna uppsats, beteckna runstenar som sociala me-
dier kan ses som ett ganska djärvt grepp. Som beteckning på ett modernt 
kommunikationsfenomen har termen sociala medier nämligen en specifik 
innebörd som är kopplad till de tekniska möjligheter som internet erbjuder 
genom Web 2.0 (se OʼReilly 2005). Slagordet för Web 2.0 är delaktighet, 
vilket innebär att gränsen mellan mediaproducenter och mediakonsumen-
ter är otydlig eller rentav obefintlig. I sociala medier som Facebook, Flickr, 
Tumblr, Twitter, Youtube etc. är var och en av deltagarna både sändare och 
mottagare av information. Nationalencyklopedin (Weibull & Eriksson 2009) 
beskriver skillnaden mellan massmedier och sociala medier på följande sätt:

Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett 
innehåll som produceras av dem som använder dem. Medan massmedier 
processar sitt innehåll genom en professionell organisation kan sociala 
medier beskrivas som nätverk där många kommunicerar med många. 
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Varje enskild mottagare av ett meddelande kan också sända på samma 
villkor och genom samma kanaler.

Både sociala medier och Web 2.0 brukar betraktas i ett motsatsförhållande 
till sina mer konventionella företrädare. Sociala medier sätts, som i Weibull 
& Erikssons definition ovan, i kontrast till traditionella massmedier medan 
det dynamiska Web 2.0 måste förstås mot bakgrund av det statiska Web 
1.0. Sett i det ljuset kan man givetvis knappast beteckna runstenen som ett 
socialt medium. Ser man dock sociala medier mer generellt som kommuni-
kationsformer som erbjuder delaktighet och ett någorlunda jämnt maktför-
hållande mellan textproducenter och textrecipienter kan det bli intressant 
att applicera begreppet sociala medier på runstenar också. 

Mycket tyder på att den senvikingatida mellansvenska runstenskom-
munikationen präglades just av delaktighet och möjligheten för de inblan-
dade parterna att både agera som läsare och producenter av runstenar. I det 
följande kommer jag kort att visa på vilket sätt jag tänker mig att runstenen 
kan ses som ett socialt medium där många kommunicerar med många, och 
mottagarna kan iklä sig rollen som sändare ˮpå samma villkor och genom 
samma kanalerˮ (Weibull & Eriksson 2009).

Vad är det som tillåter slutsatsen att runstenar försöker rikta sig till 
så många läsare som möjligt? Som litterära verk är runinskrifter, åtmin- 
stone när man begränsar sig till minnesformlerna, inte det minsta originel-
la. Tvärtom, påpekar Henrik Williams (2010:36), är de ˮstandardized to an 
amazing extentˮ: en vikingatida läsare visste precis vad hon hade att vänta 
sig och hennes insats begränsade sig till att tyda namnen och de fakultativa 
formlerna. Som har visats i föregående avsnitt understryks dessutom run-
inskrifternas budskap ibland med hjälp av den visuella gestaltningen, t.ex. 
genom att ristarsignaturen placeras avskilt från övriga inskriftsdelar. I vissa 
inskrifter kan man också observera andra läsbarhetsfrämjande åtgärder. 
Som exempel på detta nämndes ovan Sö 367, där två namn placerades med 
större runor mitt på stenytan. Besökare som är läskunniga kan alltså förlita 
sig på ett antal läsbarhetsfrämjande detaljer i runinskrifternas språkliga och 
visuella utformning. 

Men runristningar innehåller mer information än det som uttrycks 
språkligt med skriftens hjälp, och denna information kunde rimligtvis även 
illitterata individer tillgodogöra sig. Hit hör främst de zoomorfa runslingor-
na som enligt Gräslund (2004) skulle kunna uttrycka kollektiv eller politisk 
identitet. Vidare har säkert också annan ornamentik haft semiotisk poten-
tial. Ovan illustrerades detta med bildinnehållet i ristningen U 901 Håmö, 
som bör tolkas som en begravningsscen. Slutligen ska man inte förbise de 
betydelser som skriften uttrycker såsom varande skrift. Som exempel på 
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detta används i avsnittet ovan en typisk högstatussten (Sö 367 Släbro) och 
en grupp ristningar som av allt att döma tillhör de lägre skikten i samhället: 
icke-lexikala ristningar. I den förstnämnda speglar avancerat skriftbruk de 
inblandades höga sociala ambitioner, medan förekomsten av icke-lexikala 
inskrifter åtminstone delvis måste bero på den fascination som blotta skrif-
ten i sin egen rätt har utövat på människorna. 

Gruppen icke-lexikala inskrifter är dock också mycket intressant av ett 
annat skäl. Att det uppenbarligen har funnits ett behov och en möjlighet för 
illitterata personer att resa runstenar ger nämligen en fingervisning om hur 
utbrett runstensresandet har varit på vikingatiden. Icke-lexikala runstenar är 
det tydligaste exemplet på att runstenar är en kommunikationsform som inte 
bara har många mottagare utan också många sändare som kan nyttja samma 
kanal. Det finns alltså, om man ska anstränga ett modernt ord, en demokra-
tisk komponent i runstensresandet som kommunikativ verksamhet. 

Redan en snabb blick på en spridningskarta gör det uppenbart att den 
mellansvenska vikingatida runstenstraditionen sticker ut. I synnerhet i 
landskapen Uppland och Södermanland finns det oproportionerligt många 
runstenar från tiden mellan ca år 1000 och 1125. När Rune Palm (1992:254–
258) diskuterar fenomenet utgår han ifrån att runstenar har rests av en 
samhällselit och ställer frågan om denna elit varit bredare än exempelvis 
i Danmark, där runstensresandet framstår som en aktivitet som samhällets 
absoluta toppskikt ägnade sig åt. Palm ser det mellansvenska runstensmo-
det dels som ett resultat av att det ännu inte hade etablerats någon sam-
manhållen politisk organisation, dels också som ett resultat av ekonomiska 
förutsättningar. Vidare talar han om någon sorts egendynamik: Mälardalens 
starka ekonomiska möjligheter ledde till att det har vuxit fram en grupp 
specialiserade yrkesmän i form av professionella runristare. Detta i sin tur 
har lett till ett ökat behov av runstenar. Han poängterar dock att runris-
tarnas inflytande måste ses som sekundärt, och att den huvudsakliga för-
klaringen till runstensresandet torde stå att finna i ˮsedens funktion eller 
betydelse i samhälletˮ (s. 256), främst maktstrukturer och introduktionen 
av kristendomen.

Visserligen kan eliten i Mälardalen ses som bredare, men Palms reso-
nemang tillåter också slutsatsen att den mellansvenska runstensseden inte 
speglar en kommunikationsform som var förbehållen en samhällselit. För 
det första finns det en rad runstenar som vittnar om individers ambitioner 
att nå en mer framstående position i samhället; ovan exemplifierades detta 
med Släbrostenen Sö 367. För det andra finns det runstenar som av allt att 
döma har rests av personer som befinner sig på lägre nivåer i samhällshie-
rarkin. På senare år har forskningen allt mer kommit att intressera sig för 
de senare. Förutom min egen här redovisade undersökning av icke-lexikala 
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runristningar (Bianchi 2010, 165–222) kan nämnas Henrik Williams uppsat-
ser om runstenar och queer-teori (2007, 2008). 

Paradexemplet i Williams artiklar är Väringestenen Sö 133. Inskriften, 
som traditionellt anses vara icke-lexikal, tolkas av Williams övertygande 
som en minnesinskrift av Ätte efter Atte. De båda namnen har karaktär 
av lågstatusnamn vilket, i kombination med att stenen står på utjorden av 
den rika gården Stora Lundby, tillåter slutsatsen att huvudpersonerna i run-
inskriften är frigivna trälar. Ytterligare indicier får man vid en jämförelse 
med övriga ristningar i området. Väringestenen står i Lids sn, Rönö hd, i 
ett område som utmärker sig genom sina många högambitionsristningar. 
Omedelbar granne till Väringestenen är exempelvis Ingvarsstenen vid Stora 
Lundby Sö 131. Vidare finns det skäl att förmoda att Korpbrostenen Sö 140, 
med avancerat skriftbruk i form av ett runkryss, har stått som inspirations-
källa för Väringestenen (se Bianchi 2010:121). Williams (2007:516) jämför 
därför Väringestenen med en falsk Rolexklocka: ˮatt kunna skryta med ett 
objekt som av fåkunniga kan förväxlas med äkta vara motiverar utlägget av 
en summa pengar, om än förmodligen alltid en lägre dylik än vad originalet 
betingar.ˮ

Väringestenen och de icke-lexikala ristningarna är tydliga exempel på 
att kommunikationskanalen runstenar verkar ha varit relativt öppen att an-
vändas av olika grupper i samhället. Det finns därför fog för att betrakta 
runstenar som ett socialt medium: de är gjorda för att läsas av en så bred 
publik som möjligt och de erbjuder mottagarna att uttrycka sig i samma 
medium.

Twitter och runstenar
Om man nu godkänner premissen att runstenar har fungerat som sociala 
medier på vikingatiden borde en jämförelse med de moderna sociala me-
dierna kunna öppna vägen till en djupare förståelse av runstensmaterialet. 
Som särskilt lockande för en sådan jämförelse framstår Twitter. På både 
Twitter och runstenar begränsas nämligen textens längd av mediets ut-
formning: 140 tecken i det förra fallet, och stenens yta i det senare.1 I båda 
texttraditionerna har man därför utvecklat specifika sätt att komprimera 
sina meddelanden på. 

Om man bortser från mina kanske något oförsiktigt framförda tankar 
till en journalist (se Ek 2010) är jag inte den första som försöker sig på en 
jämförelse mellan Twitter och runstenar. I majnumret av Språktidningen 
2013 publicerade Patrik Hadenius några tänkvärda reflektioner om Rökste- 
 
1 Enligt Williams (2013:65f.) innehåller vikingatida runstensinskrifter i genomsnitt drygt 

62 runor.
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nen och dess mycket kontextbundna inskrift. Han menar att just detta be-
roende av kontexten är något som förenar Twitter och runstenar, eller, som 
Hadenius vinklar det: Om vi ska förstå en text måste vi förstå hur skriben-
ten tänker. Både Twitter och runstenar utmärker sig genom att skribenterna 
ˮvill förmedla ett kort kärnfullt budskap där avsändaren är central och vill 
bli sedd, läst och beundradˮ (Hadenius 2013:95).

Det är lätt att räkna upp de uppenbara skillnaderna mellan runstenar 
och Twitter. Twitter är ett digitalt medium som av textproducenten endast 
kräver tillgång till internet. Den som vill resa en runsten däremot behöver 
en sten, verktyg, kanske en professionell runristare och mycket tid. För att 
läsa en tweet krävs likaledes enbart tillgång till internet. Samma sekund 
som en tweet publiceras är den (potentiellt) tillgänglig för miljontals läsare 
medan man behöver vara fysiskt närvarande för att kunna läsa en runsten. 
Det kan med andra ord finnas i det närmaste oändligt många kopior av varje 
tweet på varje plats i världen medan runstenar är unika och står på ett ställe 
i landskapet. Tweetar formuleras mer eller mindre fritt, medan runstens- 
inskrifter följer ett standardiserat formelspråk. Ytterligare en tydlig skillnad 
ligger i texternas varaktighet. Tweetar är skrivna för stunden och blir inak-
tuella efter bara några timmar. En runsten däremot är potentiellt gjord för 
evigheten. 

Kort om Twitter
Twitter är en kortmeddelandetjänst på internet. Tjänsten har funnits se-
dan 2006 och har idag enligt företagets webbsida2 316 miljoner aktiva an-
vändare som sammanlagt skickar ut 500 miljoner meddelanden dagligen. 
Det mest utmärkande ytliga kännetecknet för dessa meddelanden är att de 
är begränsade till 140 tecken. För att kunna skriva meddelanden på Twit-
ter (s.k. tweetar) måste man först skapa ett konto. Med ett konto kan man 
följa andra konton och får på så sätt alla deras meddelanden i sitt personliga 
flöde. Till skillnad från andra sociala medier, som exempelvis Facebook, är 
följarstrukturen på Twitter asymmetrisk (se Governor 2008). Det innebär 
att man kan följa ett konto utan att detta konto följer en tillbaka. Ett twit-
termeddelande ligger alltså principiellt (såvida innehavaren inte aktivt väl-
jer att sätta kontot i privat läge) helt öppet på internet och kan läsas av vem 
som helst. 

Den tekniska begränsningen till 140 tecken gör att meddelandena på 
Twitter blir mycket korta och kärnfulla. Mediet inbjuder också till interak-
tion på olika sätt. Man kan svara direkt på någon annans meddelande, vilket 
kan leda till långa diskussioner, men man kan också retweeta en tweet man  
 
2 <https://about.twitter.com/company>; hämtad 21 september 2015.
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gillar, vilket innebär att den sprids till de egna följarna. En tredje möjlighet 
att visa sin uppskattning är att favoritmarkera någons tweet.

Det finns två olika möjligheter att tagga innehåll i en tweet. Man kan 
dels använda s.k. hashtaggar (med en brädgård, #, direkt före det taggade 
ordet), och dels länka in en viss användare (med ett snabel-a, @, direkt före 
det taggade användarnamnet). I bägge fallen skapas det en länk, som går till 
en lista med samtliga meddelanden som har samma hashtagg respektive till 
vederbörandes twitterkonto. 

Verksamheter
Ovan berördes runstensinskrifternas mycket standardiserade repertoar av 
formler och formelkombinationer. Men hur ser en typisk tweet ut och finns 
det några beröringspunkter mellan de bägge texttyperna? 

Det bedrivs en del forskning om Twitter i ett språkvetenskapligt och 
kommunikationsteoretiskt perspektiv. Twitter som genre eller texttyp är 
däremot ett förvånansvärt dåligt undersökt fenomen med tanke på hur vik-
tig tjänsten har blivit i olika typer av offentlig dialog. De undersökningar 
som finns är ganska gamla, men det förefaller som om deras resultat fortfa-
rande har relevans.

I en artikel från 2010 analyserar Stina Westman och Luanne Freund  
5 541 slumpmässigt utvalda tweetar på engelska, spanska, portugisiska, tyska, 
franska, svenska och finska från tiden mellan 20 och 27 november 2009. 
Ett något mindre omfattande urval ligger till grund för Øystein Sæbøs 
undersökning (2011), nämligen 473 slumpmässigt utvalda tweetar av 102 
twittrande norska riksdagsledamöter mellan januari och juni 2010. West-
man & Freund och Sæbø tillämpar samma typ av genreanalys och kommer 
till ungefär samma slutsatser, trots att materialunderlagen är av helt olika 
karaktär. Analyserna bygger på Orlikowski och Yates (1994) som definierar 
genrer inom arbetslivskommunikation (ˮorganizational communicationˮ) 
som ”socially recognized types of communicative actions—such as memos, 
meetings, expense forms, training seminars—that are habitually enacted 
by members of a community to realize particular social purposes” (s. 542). 
Denna definition är förankrad i en texts funktion inom ramen för en viss 
verksamhet och utgör därmed inte i första hand en karaktäristik utifrån 
vissa typiska textinherenta drag. 

Nämnas kan också Anna Gustafssons och Henrik Rahms undersök-
ning från 2010 i vilken privatpersoners och myndigheters tweetar jämförs. 
I studien ingår 77 tweetar från 30 twittrare med namnet Svensson samt 64 
tweetar från sju svenska myndigheter. De båda materialen jämförs sedan 
med utgångspunkt i bruket av olika typer av makrosyntagmer. Resultatet är 
att privatpersoner gärna har ett dialogiskt bruk av Twitter medan myndig-
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heters meddelanden är mer monologiska. När det gäller ämnesvalet berättar 
privatpersoner gärna om ˮvad de gör, vad de säger och vad de tänkerˮ (s. 99) 
medan myndigheter delar med sig av nyheter och/eller länkar till externt 
material. Gustafsson och Rahm beskriver således det privata twittrandet 
som socialt och informativt, medan myndigheters twittrande ses som ute-
slutande informativt, ibland också blandat med marknadsföring.

Det intressanta med dessa studier är att texttypen tweet uppenbarligen 
inte är så bred som man skulle kunna tro. Vi ägnar oss åt en överskådlig 
uppsättning verksamheter när vi skriver någonting på Twitter: 

• Vi berättar vad vi gör.
• Vi vänder oss direkt till en person för att meddela något, kommentera 

något, ställa en fråga eller svara på en fråga.
• Vi delar med oss av nyheter och information via externa länkar.
• Vi bedriver företags- eller myndighetskommunikation.
• Vi ber om information från twittergemenskapen.

Denna lista överensstämmer ganska väl med min personliga uppfattning av 
verksamheterna på Twitter. Möjligtvis skulle man dock kunna lägga till en 
punkt: att publicera fyndigt formulerade tankar, aforismer, om exempelvis 
aktuella händelser.3

Ett kanske något oväntat gemensamt drag mellan Twitter och runstenar 
är alltså den uppenbart mycket snäva repertoar av verksamheter som kan 
komma till uttryck i de bägge. Av en texttradition som genererar 500 miljo-
ner texter dagligen skulle man spontant kanske vänta sig fler typer av med-
delanden än den handfull som twitterforskningen har kunnat hitta. Det är 
ungefär lika många som de vanligaste runstensformlerna. 

Hashtagg #tägn
Ett centralt karaktärsdrag hos twittermeddelanden är de s.k. hashtaggarna. 
Med hashtaggar kan man göra sitt meddelande sökbart och synligt i ett visst 
sammanhang. Det är alltså ett sätt att kontextualisera sitt meddelande och 
låta det ingå i en explicit intertextuell kontext. Ur ett pragmatiskt perspek-
tiv kan hashtaggar, som Peter Wikström (2014) visar, fylla ett flertal olika 
funktioner. Med hjälp av hashtaggar kan man exempelvis markera samtals-
ämnet, lämna metakommentarer, framhäva vissa delar av budskapet eller 
uppnå humoristiska effekter. Hashtaggar verkar dock också ha utvecklat 
en mer generell funktion i sammanhang där de inte är sökbara. Alva Dahl  
 
3 Att jag saknar denna aspekt i listan kan dock mycket väl ha att göra med den något snäva akade-

miska kontext som mitt eget twitterflöde representerar. Det är möjligt att tweetar av det aforis-
tiska slaget skulle försvinna i mängden vid en representativ korpusundersökning.
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(2014:43) talar om en ˮmentalt kontextuell ramˮ som stakas ut med en hash-
tagg. Enligt henne kan hashtecknet # vara på väg att etableras som ett inter-
punktionstecken i dagens skriftspråk.

Bruket av hashtaggar har beskrivits som kopplat till användarens vilja 
att få sitt meddelande bli läst av personer som inte följer henne. Enligt Ruth 
Page (2012:198) använder stora företag och kändisar hashtaggar för att syn-
liggöra varumärken och produkter i ett försök att få läsarna att engagera sig 
i produkten. Men även vanliga twittrare ägnar sig åt marknadsföring (”self-
branding”) och försöker, via hashtaggar, att ansluta sina tweetar (och där-
med den egna identiteten) till en viss kontext. Enligt Michele Zappavignas 
(2012:83–88) syn skapar hashtaggar ˮambient affiliationˮ, och de används 
alltså främst i syfte att koppla ihop en tweet med andra, liknande tweetar. På 
så sätt fungerar hashtaggen som nyckelord eller metadata, som åstadkom-
mer en ˮattributive relationship between the tweet as a tagged token and 
the tag as its typeˮ (Zappavigna 2011:791). Ett twittermeddelande fungerar 
generellt som en inbjudan till följarna att dela de uppfattningar som kom-
mer till uttryck, och bruket av hashtaggar gör dessa uppfattningar mer syn-
liga genom att göra dem sökbara. 

Rundjur, ansiktsornamentik, avvikande skriftsystem och det fasta ut-
trycket þrōttaʀ þiagn har ovan något svepande nämnts som markörer för so-
ciala relationer och social status på runstenar. För en djupare förståelse av 
betydelsepotentialen i dessa detaljer erbjuder sig en jämförelse med Twit-
ters hashtaggar. Det är tydligt att dylika markörer på runstenar just fyller 
funktioner som kan sammanfattas under begreppen ˮself-brandingˮ (Page) 
och ˮambient affiliationˮ (Zappavigna). Genom valet av en ornamental de-
talj eller en särskild formulering etablerar runristaren ett samband med an-
dra föremål med samma motiv. Runristningar med ett visst rundjur blir på 
så vis ˮsökbaraˮ och bildar en grupp med alla andra ristningar med samma 
motiv. På motsvarande sätt skapar uttrycket þrōttaʀ þiagn och ansiktsorna-
mentiken på Sö 367 tydliga allusioner till Danmark, och gör budskapet i 
inskriften mäktigare och mer övertygande. 

Anknytning till omgivningen
Den i mitt tycke tydligaste likheten mellan Twitter och runstenar finns på 
ett mer generellt plan. Precis som på Twitter skapar de enskilda yttrandena 
på runstenar ett nätverk av referenser till andra yttranden, men också till 
världen i stort. I runologisk litteratur läser man ofta att en viss runsten ko-
pierar eller härmar ornamentala och språkliga uttryckssätt på andra stenar. 
Man kan dock, med Zappavignas terminologi, också uttrycka saken positivt 
och se det som att runstenar skapar anknytning till omgivningen (ˮambient 
affiliationˮ). I själva verket utmärker sig runstenstraditionen just av det 
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imitativa elementet, och man kan observera på olika nivåer hur enskilda 
runstenstexter skapar anknytning till runstenstraditionen. Icke-lexikala 
runristningar gör det exempelvis genom att härma skrift, och uppenbara 
lågstatusristningar som Väringestenen Sö 133 genom att kopiera ornamen-
tala element från närstående ristningar. De allra flesta senvikingatida run-
ristningarna följer textkonventionerna både beträffande formulering och 
djurornamentik. I vissa fall, som Sö 367 Släbro och övriga sörmländska rist-
ningar med avvikande skriftsystem, kan man också tydligt se hur runstens-
personer hävdar sig socialt och politiskt med hjälp av metainformation som 
kan liknas vid hashtaggar.

Att resa en runsten är alltså i viss mån en självreferentiell handling. 
Man gör det för att visa att man är en del av traditionen, eller som Bo Tor-
björn Ek från Expressen (Ek 2010) sammanfattar intervjun med mig: ˮDet 
handlar om att folk vill vara med när det händer – även om man inte har koll 
på alltˮ. På motsvarande sätt gör många twittermeddelanden intryck av att 
inte i första hand vara skrivna för att läsas: ˮFör vissa tycks formulerandet 
av oneliners vara viktigare än kommunikationen i sigˮ (Gustafsson & Rahm 
2010:93). På runstenar, liksom på Twitter, handlar det, när allt kommer om-
kring, om individer som utnyttjar mediet för sina personliga syften. Och 
dessa syften behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med en önskan att 
överföra konkret information från A till B. 

Avslutning
Det finns mycket som tyder på att runstenar faktiskt är ett socialt medium, 
bortsett givetvis från den tekniska betydelsekomponenten som ett modernt 
bruk av begreppet innefattar. För det första är runstensristningar gjorda för 
olika typer av läsare, varav de tydligaste grupperna är läskunniga och icke-
läskunniga personer. De förra kan finna ett ofta välstrukturerat språkligt 
meddelande, som dessutom underlättar läsandet på olika sätt, inte minst 
genom den förutsägbara formuleringen. För den som inte kan läsa inskrif-
ten finns det ett antal betydelsepotentialer som förmedlas visuellt. Hit hör 
skriften som sådan, men också rundjur och annan ornamentik. Runstens-
ristningar är för det andra gjorda av olika typer av textproducenter. I arti-
keln visas detta dels med hjälp av icke-lexikala inskrifter, dels med en rist-
ning som uppenbarligen tillhör en familj av lägre social rang. 

Om nu runstenar kan betraktas som ett socialt medium, vilka likheter 
hittar man mellan dem och ett modernt socialt medium, exempelvis Twit-
ter? En första observation är att både Twitter och runstenar utmärker sig 
genom att låta en ganska begränsad uppsättning av verksamheter komma 
till uttryck. De mest påtagliga förenande dragen har dock att göra med indi-
viders sociala positionering. För Twitters vidkommande nämns i detta sam-
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manhang hashtaggarna som ett sätt att bedriva marknadsföring av sig själv 
eller skapa anknytning till omgivningen. Jag ser det inte som en allt för 
avlägsen tanke att tillskriva vissa ornamentala eller språkliga uttryckssätt på 
runstenar liknande funktioner. Exempelvis är det tänkbart att rundjursor-
namentik har använts i syfte att synliggöra de inblandades kollektiva identi-
tet (se Gräslund 2004). Men denna anknytande funktion begränsar sig inte 
till bruket av specifika semiotiska resurser såsom rundjursornamentik eller 
avvikande skrift, utan det imitativa är något som utmärker hela runstens-
traditionen. Precis som många tweetar verkar vara skrivna för att tillfreds-
ställa skribentens behov av att skriva finns det en komponent i runstens-
kommunikation som inte har som syfte att förmedla specifik information. 
Snarare handlar det om att förmedla en viss bild av sig själv som skribent.

Twitter är inte 2000-talets runstenar, och runstenar är inte 1000-talets 
Twitter. Men runstenar och Twitter har den gemensamma historiska förut-
sättningen att de är del av en pågående teknisk revolution. Runstenar vittnar 
om den punkt i Sveriges historia då skriften på allvar började etablera sig, 
medan Twitter och andra sociala medier är tätt förknippade med den digi-
tala revolutionen i samband med introduktionen av internet i allmänhet och 
Web 2.0 i synnerhet. Det är inte orimligt att tänka sig att likheterna mellan 
texttyperna beror på att de ger uttryck för jämförbara reaktioner inför tek-
nikskiftet: viljan att finna sig tillrätta i en värld med nya förutsättningar för 
kommunikation och en strävan efter att hänga med när det nya händer.
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