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Abstract 

 
Nygren Wåhlin, E. 2018. Vid gravfält och åkermark – En landskapsanalys av Upplands 

runstenar. 

Nygren Wåhlin, E. 2018. At burial grounds and arable land - A landscape analysis of 

Uppland’s runestones. 

 

Runestones are stones with rune carvings on them and were in Uppland mainly raised during 

the eleventh and early twelfth century. Much of the earlier research done on runestones has 

focused on their inscriptions and not as much on their placement in the landscape. The 

placement of runestones has of course also been studied, but not very thoroughly using 

modern methods, such as GIS. We know that runestones were in many cases multifunctional 

and could serve as grave stones, memorial monuments or boundary markers etc., and quite a 

few were raised by burial grounds, roads and other places where they would be seen by many. 

This essay aims to further explore the placement of runestones by doing a large-scale analysis 

of Uppland’s runestones’ relation to burial grounds, water and the adjacent lands growing 

conditions. The stones are in the study categorized after their ornamental style groups, which 

form a relative chronology, and those that have inscriptions mentioning bridges. The 

runestones are then compared to one another, based on the three variables earlier mentioned, 

to see if there are any patterns or differences between them. 

 

Nyckelord: Uppland, runstenar, GIS, gravfält, odlingsförutsättningar. 
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1. Inledning 
 

 

 

 

Det finns i Sverige nästan 3000 registrerade runstenar varav 1348 stycken i Uppland. De 

restes främst under 1000-talet och tidigt 1100-tal, men undantag finns såsom Rökstenen med 

världens längsta runinskrift som har daterats till 800-talets första halva. Resandet av runstenar 

anses vara ett steg i kristnandet; många runstenar har kors inristade, innehåller böner som 

”gud hjälpe hans själ” och på vissa stenar står det att exempelvis Krist, Sankt Mikael eller 

Maria hjälper själen (Jansson 1977: 114-116). Runstenarna fungerade alltså delvis som 

religiösa minnesmonument men eftersom de ofta placerades vid vägar, vadställen och 

gravfält, där många kunde se dem, kan de även ha varit ett sätt att manifestera sin makt i 

landskapet. Eftersom mycket av forskningen kring runstenars placering fram till nu har gjorts 

manuellt med hjälp av kartor och dylikt är målet med den här uppsatsen främst att göra en 

kvantitativ undersökning av hur Upplands runstenar är placerade i landskapet, vilket 

underlättas genom användandet av GIS (geografiska informationssystem). I uppsatsen 

kommer Upplands runstenars relation till vatten, gravfält och odlingsbar mark analyseras 

utifrån deras ornamentala stilgrupper och de som nämner broar i inskriften, och resultaten 

kommer sedan jämföras sinsemellan. Vad som räknas som vatten här är de vattendrag och 

vattenytor som innefattas av Lantmäteriets Vägkarta och gravfälten är hämtade från FMIS. 

Uträkningen för odlingsförutsättningar kommer göras utifrån Maja Hultmans formel 

(Hultman 2009), både exakt och med oviktade värden (se kapitel 3). Analyserna visar på vissa 

skillnader i placeringsmönster mellan de olika stilgrupperna, som kan relateras till syftet med 

att uppföra runstenarna och deras sociala sammanhang. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Upplands runstenars placering i landskapet med 

hjälp av GIS. Uppsatsen ämnar även undersöka om placeringen kan användas för att tolka 

runstenarnas funktion och den sociala statusen av den som reste stenen. Tidigare forskning 

har främst varit inriktad på runstenarnas inskrifter och ornamentik och den rumsliga aspekten 

har inte undersökts lika noggrant. I studien kommer runstenarnas placering analyseras både 

generellt och utifrån kategoriska indelningar såsom deras ornamentala stilgrupper och stenar 

som nämner broar i inskriften. Resultatet kommer förhoppningsvis leda till en bättre förståelse 

av runstenarnas placering i landskapet och belysa de mönster som finns och ingångar till 

vidare forskning kring dessa frågor. Uppsatsens frågeställning utgörs av en övergripande 

fråga: Vad kan placeringen säga om runstenarnas funktion och runstensresarens status? Den 

frågan analyseras genom att delas upp i fyra underliggande frågor: 

• Restes runstenar i områden med bra förutsättningar för odling? 

• Hur är runstenarna placerade i relation till vatten och gravfält? 

• Är runstenar tillhörande olika stilgrupper placerade på liknande platser i landskapet? 

• Hur är runstenar som nämner broar i inskriften placerade jämfört med andra stenar?  
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1.2 Teori och metod 
 

Det finns många tolkningar av runstenarnas syfte, och de hade sannolikt många 

användningsområden. Oavsett om de var placerade vid broar, gårdsanläggningar eller gravfält 

var det i alla fall meningen att de skulle synas och det går antagligen inte att ge dem en enda 

betydelse, och bör därför tolkas som multifunktionella monument (Stille 2015: 145). Eftersom 

många runstenar dessutom innehåller kristna inslag såsom kors och böner har de tolkats som 

ett steg i kristnandet av Sverige. Då det inte finns något i runinskrifterna som talar för osämja 

mellan hedningar och kristna skulle man kunna se runstenarna som ett moderiktigt sätt att visa 

upp sin nya tro, snarare än som kristen propaganda vilket tidigare har varit uppfattningen 

(Brink 2008: 625).  

      Det är relevant att studera runstenar ur ett landskapsperspektiv då de måste ha setts av 

många förr, men även nu, och därför ha rests på noggrant utvalda platser. I uppsatsen 

undersöks Upplands runstenars relation till vatten och gravfält samt odlingsförutsättningarna 

kring där stenarna står med hjälp av GIS. Att det var vanligt att resa runstenar vid gravfält är 

numera allmänt accepterat, men vad betyder det egentligen? Syftet med många runstenar var 

sannolikt att fungera som minnesmonument, samtidigt som man visade att man hade 

tillräckligt mycket resurser för att resa en egen runsten. Om inskrifterna dessutom innehöll 

böner kan det mycket väl ha varit ett sätt att sprida kristendomen till de andra skikten av 

samhället. Beroende på om en runsten står i ett område med bra eller dåliga 

odlingsförutsättningar skulle det kunna säga något om personen som lät resa stenen, och 

kanske syftet med den. Runstenarnas relation till vatten analyseras eftersom vatten och 

sjövägar var väldigt viktiga under vikingatiden, och det kan vara intressant att se hur 

runstenarna förhåller sig till det. Analyser av runstenarnas förhållande till dessa tre variabler 

görs med kvantitativa metoder i GIS och de olika stilgrupperna jämförs mot varandra. Detta 

belyser i första hand de olika placeringsmönster som finns bland de olika stilgrupperna och 

kan förhoppningsvis användas för att säga något samhället stenarna restes i. 

 

 

1.3 Forskningshistorik 
 

Den tidigare forskningen om runstenar har främst behandlat runstenarnas inskrifter och deras 

ornamentik, men deras placering i landskapet har även undersökts om än inte i samma 

utsträckning. På senare tid har det dock fokuserats mer på deras placering och sociala funktion 

(Hansson 2001: 123). Lydia Klos publicerade 2009 sin avhandling Runensteine in Schweden 

där hon undersökte Sveriges runstenars placering. Hon utgick i sin analys ifrån arkeologiskt 

material av kända fornlämningar och undersökte hur nära dessa runstenarna restes. Resultatet 

hon kom fram till var bland annat att 53 % av runstenarna restes inom en 100-meters radie av 

gravfält och att endast 8-15 % restes längs vägar (Klos 2009). Resultatet kritiserades av flera 

forskare då hon enbart använde sig av kända väglämningar i sin analys, vilket ger ett skevt 

resultat då de fysiska spår av forntida vägar vi känner till är små och sporadiska. Den 

allmänna uppfattningen om runstenarnas placering har annars varit att de generellt restes vid 

just vägar ända sedan 1950 då Gunnar Ekholm hävdade det i sin artikel Var restes 

runstenarna? (Ekholm 1950: 143, Bollaert 2016: 7). Ekholm menar att runstenar som står vid 

gravfält kan vara placerade där eftersom det var där vägen gick. Han lyfter ett exempel med 

en runsten i Lunda som först tolkades som att den restes vid gravfältet den står vid, men vid 

en senare undersökning visade det sig att gravfältet var nästan 1000 år äldre än runstenen och 

att det dessutom gått en väg där (Ekholm 1950: 250-251). Även Mats G. Larsson håller med 

om att det finns ett ännu större samband mellan runstenar och vägar än gravfält (Larsson 
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1990: 13). Man bör däremot inte helt avfärda att gravfält ändå kan ha haft viss relevans vid 

valet av placering då många gravfält än idag är synliga ovan mark. Klos beräkning av antalet 

runstenar som stått vid gränser skiljer sig även det från tidigare forskning. Hon kom fram till 

att 5% av runstenarna stod inom en 25-meters radie av ägogränser. Materialet hon använde sig 

av vid analysen var socken- och häradsgränser samt gränsrösen, utan att ta hjälp av 

bebyggelsehistorisk forskning som har belägg för kontinuitet av bygränser som i vissa fall kan 

spåras tillbaka till runinskrifter (Larsson 2010: 250-251). 

      Relativt många av Upplands runstenar nämner brobyggande: enligt Gräslund 72 av de 

1181 stycken som upptas av Upplands runinskrifter (Gräslund 2002: 228). Jag har funnit fem 

ytterligare uppländska runstenar som nämner broar. Dessa är först U 316 där det står ”Tord 

äger bron”, U 1020 där inskriften är väldigt skadad och det står ”bro” utan kontext samt 

Fv1978;226 och U THS30;83 som har tillkommit efter Upplands Runinskrifter och båda 

nämner brobyggande. Den femte stenen upptas av Upplands Runinskrifter och nämner 

brobyggande men jag vet inte specifikt vilken det är då det inte finns någon bifogad lista över 

brostenarna i Gräslunds artikel. Dessa broar som nämns på runstenarna är dock inte vad vi i 

modern benämning kallar broar, utan snarare en sorts vägbank där man fyllt upp en sank del 

av vägen med diverse material såsom stenar och stockar (Åhlén 2010: 38). Runstenarna som 

nämner brobyggande är ofta resta till minnet av bortgångna familjemedlemmar med en 

önskan om deras välfärd efter döden. Sven B.F. Jansson hävdar att detta fenomen utan tvivel 

har att göra med missionskyrkans verksamhet. Eftersom det var viktigt att kunna ta sig till 

kyrkan blev det en from gärning att bygga broar och vägar, vilket även skulle hjälpa själen 

genom skärseldens prövningar (Jansson 1977: 106-107). Kvinnor var till stor del delaktiga i 

fenomenet att bygga broar ihop med runstenar, särskilt i Mälardalen. Hela 47 % av alla 

brostenar i Mälardalen restes av kvinnor, själva eller tillsammans med män, jämfört med 37 % 

av Sveriges alla brostenar (Knutson 2016: 92-93). Vägbyggande nämns däremot inte alls lika 

ofta på runstenar men man kan i alla fall anta att där runstenar står vid vattendrag med möjliga 

brolägen bör det ha funnits en väg (Stille 2015: 142).  

      Henrik Williams har också behandlat runstenars placering i landskapet. Han menar att 

placeringen kan antyda social status och tar upp att många av de vanliga platser runstenar 

restes vid nämns i inskrifterna, exempelvis broar och tingsplatser, men inte gravfält som trots 

allt är väldigt vanligt. Han spekulerar i om det kan vara för att det ansågs neutralt att resa 

runstenar vid gravfält och därför inte värt att nämna, till skillnad från stenar som restes vid 

vägar vilka verkar antyda en högre status (Williams 2013: 65). 

      Runstenar verkar även generellt rests i områden med bra odlingsförutsättningar. Redan år 

1913 presenterade Otto von Friesen att de runstenstätaste områdena i Uppland även är de 

folkrikaste, samt har bäst förutsättningar för jordbruk. Eftersom det krävs ett visst överflöde 

av resurser för att ha råd att resa en runsten ska alltså främst de som förde ett gynnsamt 

jordbruk rest stenar (von Friesen 1913, Gräslund 1987: 242). Det går dock att diskutera om de 

områdena verkligen har bäst odlingsförutsättningar, eller om det av någon annan anledning 

bodde många välbärgade personer där. Med hjälp av Ulf Sporrongs studie Mälardbygd, Agrar 

bebyggelse och odling ur ett historisk-geografiskt perspektiv (Sporrong 1985) undersökte 

Anne-Sofie Gräslund runstenarnas relation till områdets odlingsförutsättningar i några av 

Upplands socknar. Urvalet bestod av totalt 19 socknar varav tio stycken i närheten av eller 

norr om Uppsala samt nio stycken längre söder ut i östra Mälardalen. Det norra området har 

tolkats som att det skulle ha bättre förutsättningar för odling än det södra, men trots det finns 

det mycket fler runstenar i det södra området per hektar åker och duglig mark. I det norra 

området finns omkring dubbelt så många hektar duglig mark och nästan tre gånger så mycket 

åkermark per runsten som i det södra området. Siffrorna som jämförelsen baseras på är dock 

tagna från jordbruksräkningen 1927 och bör därför inte ses som en exakt spegling av 1000-

talets jordbruksmarker (Gräslund 1987: 244-247). Flera av socknarna i norr är dessutom 
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mycket större till ytan än socknarna i söder, och det södra området inkluderar bland annat 

Vallentuna och Täby som är två av de mest runstenstäta socknarna i Uppland. Resultatet blev 

alltså att man i det norra området ser ett större samband mellan runstenar och mark med bra 

odlingsförutsättningar, än i det södra området där fler faktorer har påverkat resandet av 

runstenar, sannolikt sociala (Gräslund 1987: 250). 
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2. Materialpresentation 
 

 

 

 

I Uppland finns det totalt 1348 registrerade runstenar som visas nedan i Figur 1 med grå 

punkter, och all information inklusive deras koordinater är hämtade från Samnordisk 

runtextdatabas (Rundata). Figur 1 har dessutom alla gravfält markerade för att visa deras 

tydliga närvaro i landskapet. Gravfältens placering är hämtade från FMIS, och eftersom vissa 

var markerade som punkter eller linjer skapades en 10-centimetersbuffer kring dem för att 

kunna skapa ett gemensamt polygonlager av samtliga gravfält. Alla kartor har en 

rekonstruerad strandlinje applicerad som täcker allt under fem meter över havet, vilket är 

ungefär var havsnivån låg för 1000 år sedan, särskilt i södra Uppland. Eftersom större delen 

av Uppland generellt ligger mycket högre än fem meter över havet och den största 

koncentrationen av runstenar är i södra Uppland skapades därför inte en mer exakt strandlinje. 

Det är främst runt Mälaren där landet är lägre som strandlinjeförskjutningen syns tydligt och 

delar av öarna och åkermarkerna där var då vattentäckta vilket illustreras av Figur 2 och 3. 

Man ser tydligt att en del runstenar som nuförtiden står på öppen mark långt upp på land 

egentligen restes nära kusten.  

 

 
Figur 1. Spridningskarta av Upplands runstenar, hämtade från Rundata, samt gravfält hämtade från FMIS. 

Bakgrundsbild: GSD-Vägkartan, vektor ©Lantmäteriet, samt strandlinjen för 1000BP skapad utifrån GSD-

Höjddata, grid 2+ ©Lantmäteriet. 
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Figur 2. Norra Mälardalen med dagens vattennivå samt runstenar, hämtade från Rundata. Bakgrundsbild: GSD-

Vägkartan, vektor ©Lantmäteriet. 

 

 
Figur 3. Norra Mälardalen med strandlinjen som visar 1000-talets utökade vattenytor, skapad utifrån GSD-

Höjddata, grid 2+ ©Lantmäteriet, samt runstenar hämtade från Rundata. Bakgrundsbild: GSD-Vägkartan, 

vektor ©Lantmäteriet. 

 

De runstenar som nämner broar i inskriften presenteras nedan i Figur 4 och är totalt 77 

stycken. De är främst koncentrerade i södra Uppland i Mälardalen men några står längre till 

norr och till öster. Dessa används i studien delvis till att jämföras mot de andra kategorierna 
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då det krävs mer resurser att utöver att resa en runsten dessutom bygga en bro. De var även 

med största sannolikhet resta längs vägar eftersom en bro utan anslutning till en väg inte fyller 

något syfte. 

 

 
Figur 4. Spridningskarta av de runstenar som nämner broar i inskriften, 77 stycken, hämtade från Rundata. 

Bakgrundsbild: GSD-Vägkartan, vektor ©Lantmäteriet, samt strandlinjen för 1000BP skapad utifrån GSD-

Höjddata, grid 2+ ©Lantmäteriet. 

 

Endast 808 av Upplands 1348 registrerade runstenar har en tillräckligt säker stilgruppering för 

att tas med i studien. En del av dem är skadade eller fragmenterade men har ändå tillräckligt 

mycket av ornamentiken bevarad för att kunna tilldelas en specifik stilgrupp. Dessa 808 stenar 

är de som i Samnordisk runtextdatabas antingen är märkta med en säker stilgrupp som 
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exempelvis ”RAK”, varav samtliga är mer eller mindre helt bevarade, och de som har ett 

frågetecken (”RAK?”) efter, vilka är något sämre bevarade men ändå tillräckligt väl för att 

bestämma stilgrupp. De resterande stenarna är i många fall för fragmenterade för att kunna 

sägas tillhöra någon specifik stilgrupp och i vissa fall finns de inte bevarade och med 

bristfällig ursprunglig dokumentation. Man vet om att de har funnits, men tyvärr inte mycket 

mer än så. De runstenar som inte har någon säker stilgruppering och därmed inte tas med i 

denna analys är i databasen ofta märkta med endast ett frågetecken, eller är i vissa fall märkta 

med till exempel ”Pr 3 – Pr 4” och därmed inte relevanta för detta ändamål.  

      I Figur 5 visas en karta över alla runstenar som för studien har blivit indelade i någon 

stilgrupp och i Tabell 1 presenteras mer detaljerad information om dem. Eftersom 

stilgrupperna bildar en relativ kronologisk datering är det relevant att jämföra de olika 

stenarna mot varandra. Dateringarna baseras på Gräslunds typologi över Upplands runstenar 

med zoomorf ornamentik och innefattar Fp och Pr 1-5. Angående RAK som saknar inslag av 

ornamentik accepterar hon den rådande uppfattningen att de är äldre än runstenar med 

ornamentik (Gräslund 1992: 195, 198). Det finns dock undantag gällande runstenar utan 

ornamentik och vissa av dem kan vara yngre (Gräslund & Lager 2008: 630). Korsbandssten 

(KB) är en runstensstil som har tillkommit efter Gräslunds typologiska indelning och de har 

således ingen egen datering. De bör däremot i alla fall vara yngre än RAK eftersom de bär 

ornamentik. 
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Figur 5. Spridningskarta av alla Upplands runstenar med säkerställda stilgrupper, hämtade från Rundata, 

symboliserade med olika färger och tecken, totalt 808 stycken. Bakgrundsbild: GSD-Vägkartan, vektor 

©Lantmäteriet, samt strandlinjen för 1000BP skapad utifrån GSD-Höjddata, grid 2+ ©Lantmäteriet.  
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3. Genomförande 
 

 

 

 

Tidigare forskning angående runstenars placering i landskapet har kommit fram till att många 

runstenar restes i närheten av gravfält. Det ska även ha varit vanligt att resa runstenar längs 

vägar men eftersom det är problematiskt att undersöka med hjälp av arkeologiska lämningar 

begränsades den här studien till variabler som går att undersöka. De variabler som 

undersöktes var då runstenarnas placering i relation till vatten, gravfält och odlingsbar mark.  

      Materialet som ligger till grund för uppsatsen är först och främst alla runstenar i Uppland. 

Deras koordinater och information som inskrifter och ornamental stilgruppering hämtades 

ifrån Samnordisk runtextdatabas, Rundata. Gravfältens placering hämtades ifrån 

riksantikvarieämbetets databas Fornsök, FMIS, och för de som är markerade som linjer och 

punkter (se källkritik i kapitel 4.1) skapades en 10-centimetersbuffer så alla gravfält kunde 

samlas i ett gemensamt polygon-lager. För att undersöka runstenarnas förhållande till vatten 

användes Lantmäteriets Vägkartan vektor, vilken inkluderar alla vattenytor och vattendrag, 

och en rekonstruerad strandlinje för 1000 BP baserad på Lantmäteriets Höjddata med ett 

höjdvärde för varje 2x2 meter. Den rekonstruerade strandlinjen gjordes för 1000 BP, fem 

meter över dagens havsnivå, eftersom nästan alla runstenar är daterade till 1000–1100 e. Kr.  

 

Stilgrupp Antal 

inom 

undersök-

nings-

området 

Antal 

inom 25 m 

av vatten 

Antal inom 

100 m av 

vatten 

Antal inom 

25 m av 

gravfält 

Antal inom 

100 m av 

gravfält 

Relativ 

datering 

RAK 55 7   (13 %) 19   (35 %) 7   (13 %) 21 (38 %) 970-1020 

Fp 47 4   (9 %) 15   (32 %) 3   (6 %) 8   (17 %) 1010-1050 

Pr 1 38 7   (18 %) 16   (42 %) 5   (13 %)  9   (24 %) 1010-1040 

Pr 2 83 11 (13 %) 32   (39 %) 13 (16 %) 29 (32 %) 1020-1050 

Pr 3 153 21 (14 %) 50   (33 %) 20 (13 %) 47 (31 %) 1045-1075 

Pr 4 368 41 (11 %) 118 (32 %) 40 (11 %) 75 (20 %) 1070-1100 

Pr 5 56 3   (5 %) 19   (24 %) 3   (5 %) 12 (21 %) 1100-1130 

KB 8 0   (0 %) 1     (12 %) 0   (0 %) 1   (12 %)         ?        

Tabell 1. Tabell som visar hur många av Upplands runstenar med säkerställda stilgrupper som står inom 25 och 

100 meter av vatten och gravfält samt deras relativa dateringar. 

 

Den sista variabeln som undersöktes var runstenarnas relation till odlingsbar mark. För att 

skapa ett lager som representerar forntida odlingsförutsättningar användes Maja Hultmans 

(Hultman 2009) formel där man väger in jordart, blockighet (förekomst av stenar med en 

diameter av minst 60 centimeter), markens lutning (slope) och i vilken riktning marken lutar 

(aspect). Alla fyra variabler klassas efter en skala från 1-5 där 1 representerar sämst 

förutsättningar, 3 är neutralt och 5 är bäst förutsättningar för odling. Alla variabler delas inte 

upp i fem klasser men för att analysen ska fungera behöver alla följa samma skala. Jordarterna 

klassas efter kornstorleken: block, sten och grus tilldelas värdet 1, oklassade fyllningar och 

ofullständigt sorterade jordarter tilldelas värdet 3 och sand, silt och lera tilldelas värdet 5. 
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Blockighet klassas efter förekomst av block i markytan där blockrik mark och mark med stora 

block tilldelas värdet 1, okänd blockighet får det neutrala värdet 3 och normalblockig och 

blockfattig mark får värdet 5. Slope ges värden utefter antagandet att mark med kraftig lutning 

bör vara oattraktiv ur odlingssynpunkt och att lätt lutning bör vara optimalt då marken 

dräneras. Över 10 graders lutning får därför värdet 1, 5-10 graders lutning får värdet 2, 2-5 

graders lutning får värdet 3, 0- 0.5 graders lutning får värdet 4 och 0,5-2 graders lutning som 

bör vara bäst får värdet 5. Aspect klassas efter att mark som lutar mot sydväst bör vara mest 

attraktivt ur odlingssynpunkt då den får flest soltimmar och mark som lutar mot nordöst får 

minst soltimmar och därmed är minst attraktivt. Lutning mot nordöst får värdet 1, lutning mot 

nord och öst får värdet 2, lutning mot sydöst, nordväst och plan mark får värdet 3, lutning mot 

syd och väst får värdet 4 och lutning mot sydväst får värdet 5 (Hultman 2009: 12-15). Dessa 

lager sammanvägdes sedan med hjälp av verktyget Raster Calculator för att få ett gemensamt 

lager med alla variabler inräknade. Hultman räknade ut hur många fossila åkrar som förekom 

inom de olika klasserna och kom fram till att man för att göra resultatet så precist som möjligt 

kan vikta variablerna så att blockighet får påverka resultatet till 70 % och jordart, slope och 

aspect till 10 % var (Hultman 2009: 18). Anledningen till att flest av de fossila åkrarna stod på 

just blockfattig mark jämfört med någon specifik jordart eller lutning har dock sannolikt 

mycket att göra med att större delen av Uppland, som hon gjorde studien på, består av just 

blockfattig mark. Jag valde därför i min studie att använda mig av både oviktade och viktade 

värden för de olika variablerna för att få ett mer varierat resultat som ger en större helhetsbild, 

och kan jämföras mot varandra. För att presentera de två olika lagren för 

odlingsförutsättningar skapades kartor och histogram som visas av Figur 6-9 för en enkel 

överblick. Figur 6 och 7 visar odlingsförutsättningarna i Uppland med oviktade värden där 

alla fyra variabler påverkar lika mycket och Figur 8 och 9 visar odlingsförutsättningarna med 

viktade värden där blockighet står för 70 % av resultatet och jordart, slope och aspect står för 

10 % var. Jag kommer hädanefter för enkelhetens skull hänvisa till oviktade värden som 

”generell modell” och viktade värden som ”blockighetsmodell”. Båda lagren symboliseras av 

4 färger för samma spann av värden. Eftersom blockighetsmodellen endast går i en skala från 

1-5 multiplicerades de värdena med 4 då den generella modellen går i en skala från 4-20. Man 

ser tydligt att den generella modellen visar en större variation i odlingsförutsättningar än det 

blockighetsmodellen där 70 % av uträkningen gjordes efter förekomsten av block i marken. 

Detta är alltså för att Uppland har en relativt låg förekomst av block i markytan, vilket syns 

tydligt, särskilt i histogrammen. På grund av att resultatet med blockighetsmodellen är så 

entydigt läggs inte allt för mycket tyngd på den i analysen, utan där används den generella 

modellen mer. 
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Figur 6. Karta över odlingsförutsättningar med oviktade värden/generell modell skapad utifrån Jordarter 1:25 

000-1:100 000 ©SGU, samt GSD-Höjddata, grid 50+ nh ©Lantmäteriet. 

 

 
Figur 7. Histogram över odlingsförutsättningar med oviktade värden/generell modell baserat på Jordarter 1:25 

000-1:100 000 ©SGU, samt GSD-Höjddata, grid 50+ nh ©Lantmäteriet. 
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Figur 8. Karta över odlingsförutsättningar med viktade värden/blockighetsmodell skapad utifrån Jordarter 1:25 

000-1:100 000 ©SGU, samt GSD-Höjddata, grid 50+ nh ©Lantmäteriet. 

 

 
Figur 9. Histogram över odlingsförutsättningar med viktade värden/blockighetsmodell baserat på Jordarter 1:25 

000-1:100 000 ©SGU, samt GSD-Höjddata, grid 50+ nh ©Lantmäteriet. 

 



18 

 

För att räkna ut runstenarnas avstånd till vatten och gravfält användes verktyget Near vilket 

anger varje runstens avstånd till närmaste vattendrag eller vattenyta och närmaste gravfält. För 

att räkna ut runstenarnas relation till odlingsbar mark krävdes en något mer avancerad 

process. Eftersom syftet var att göra en analys av odlingsförutsättningarna i omlandet kring 

runstenarna skapades en cirkulär buffer på 1000 meter runt alla runstenar och medelvärdet av 

odlingsförutsättningar inom dessa buffrar räknades ut, både efter blockighetsmodellen och 

den generella modellen. Medelvärdet av båda extraherades sedan till alla runstenar från 

buffern de står på. För att få en bättre förståelse av resultatet skapades även en 250-

metersbuffer runt alla runstenar som endast värden av den generella modellen extraherades till 

då de viktade värdena knappt visade på någon skillnad mellan de olika stilgrupperna. När alla 

runstenar hade fått värden som representerar odlingsförutsättningarna i omlandet kring dem 

skapades tabeller som visar hur många inom varje kategori som har ett värde över medianen 

för alla runstenar samt boxplots för att ge en enkel översikt av hur de förhåller sig till 

varandra. 
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4. Analys 
 

 

 

 

4.1 Gravfält och vatten 
 

Om det var vanligt att resa runstenar vid gravfält eller ej har diskuterats länge och numera är 

det allmänt accepterat att det var vanligt. Något som däremot mig veterligen inte har 

undersökts än är de olika stilgruppernas rumsliga relation till gravfält sinsemellan. I detta 

avsnitt behandlas det, samt runstenarnas förhållande till vatten undersöks. Vad som klassas 

som vatten här är alla vattenytor samt vattendrag som finns representerade i Lantmäteriets 

Vägkartan Vektor. Definitionen av Vägkartans vattendrag är att de är väl synliga och 

sammanbinder exempelvis sjöar och våtmarker eller är minst 250 meter långa. På åkermark 

eller sankmark är endast större diken representerade. De källkritiska aspekter som bör hållas i 

åtanke är bland annat att alla runstenar inte står kvar på ursprunglig plats, landskapet har 

delvis förändrats med tiden och att informationen om gravfälten i FMIS inte anger specifika 

dateringar. Gravfälten är därmed inte nödvändigtvis samtida med runstenarna, men inte heller 

senare än runstenarna, så gravfälten bör ha funnits i landskapet när runstenarna restes. 

Angående runstenarnas ursprungliga placering bör de flesta rimligen stå kvar på någorlunda 

ursprunglig plats, bortsett från dem som har använts som byggmaterial i exempelvis kyrkor. 

Om en runsten stod i vägen för exempelvis jordbruk lär man ha flyttat stenen så kort som 

möjligt. Man kan därmed utgå ifrån att de flesta stenarna står på eller i närheten av 

ursprunglig plats (Gräslund 1987: 254). I min studie har dessvärre inte de runstenar som är 

inmurade i kyrkor eller som av annan anledning uppenbart blivit förflyttade exkluderats, så 

resultatet bör tolkas därefter. 

      Av alla runstenar står 24 % inom 100 meter av gravfält, vilket presenteras nedan i Tabell 

2. För att få ett neutralt värde att jämföra mot skapades random points, slumpmässigt 

utplacerade punkter, inom samma område som runstenarna står. Den nordligaste delen av 

Uppland uteslöts då det är en väldigt stor yta med ytterst få runstenar (11 stycken) vilket 

skulle kunna påverka resultatet negativt, och lika många random points skapades som 

runstenar inom det nya definierade området. Av de 1337 slumpade punkterna hamnade endast 

3 % inom 100 meter av gravfält, vilket styrker uppfattningen att runstenar medvetet restes vid 

gravfält i viss utsträckning. Även här finns det dock källkritiska aspekter att ha i åtanke. 

Många av gravfälten i FMIS är inte helt korrekt utritade; några är till och med bara en linje 

eller en punkt. FMIS innehåller dessutom bara de gravfält vi känner till. I stora delar av 

Mälardalen, särskilt runt åkerbygder, saknas det upp till tre gravfält per kvadratkilometer 

(Löwenborg 2010: 12). Det sänker alltså kraftigt andelen runstenar som i denna analys står 

vid gravfält, och eftersom vissa områden är mer undersökta än andra samt att många gravfält 

sannolikt har blivit bortplöjda påverkar det givetvis resultatet. 

      De flesta stilgrupper har ungefär lika stor andel stenar i närheten av gravfält som det totala 

antalet, men vissa undantag finns. Av runstenarna som tillhör stilgrupp RAK, de äldsta 

stenarna som saknar ornamentik, står 38 % inom 100 meter av gravfält. Lägst andel i närheten 

av gravfält har stenarna av stilgrupp KB med så lite som 13 %. Den utgörs dock endast av åtta 

stenar vilket gör att resultatet kan vara missvisande. Runstenarna av stilgrupp Fp är då mer 

relevanta för jämförelse. Totalt 47 stenar tillhör denna kategori och 17 % av dessa står inom 

100 meter av gravfält. Att just denna kategori avviker i fråga om avstånd till gravfält är 

intressant då stenarna även står främst i nordvästra Mälardalen, runt Enköping och Västerås, 
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till skillnad från de andra som har en jämnare geografisk utbredning. Pr 1 och Pr 2, som båda 

är till större delen samtida med Fp och dateras till omkring 1010-1050, har 24 % respektive 35 

% av stenarna inom 100 meter av gravfält. Detta antyder att det fanns trender för var i 

landskapet man reste olika stenar under samma period, och en analys av inskrifterna skulle 

kunna vara relevant. Av Pr 3 som dateras till 1050-1080 står 31 % av stenarna inom 100 

meter av gravfält. Pr 4 som dateras till cirka 1060/1070-1100 har 20 % av sina stenarna inom 

100 meter av gravfält och av Pr 5 som restes cirka 1100-1130 står 21 % i närheten av gravfält. 

Under början av 1000-talet då det fanns flera tidsmässigt parallella stilar ser man alltså 

skillnader i placering mellan dessa och efter år 1050 verkar det bli mer av ett kronologiskt 

mönster. Man bör dock ha i åtanke att stilgrupperna är indelade efter en relativ typologisk 

datering och att de täcker flera decennier var. Om många stenar restes nära början eller slutet 

av sin periodindelning, eller om de är jämnt fördelade över tid, är så vitt jag vet okänt och 

man får därför här mest en grov överblick. 

      Runstenarnas relation till vatten visade inte på lika stora skillnader. Av alla stenar står 38 

% inom 100 meter av vatten. Det har dock sannolikt mycket att göra med att det helt enkelt 

finns många vattendrag runtom i Uppland. Av alla Random Points som skapades står 33 % 

inom 100 meter av vatten vilket styrker den tolkningen. Många vattendrag och småsjöar har 

dessutom försvunnit på naturlig väg sedan vikingatiden och de bör ha varit ännu mer 

närvarande då stenarna restes. Ingen kategori av runstenar skiljer sig något märkbart ifrån 

genomsnittet förutom KB, som endast har en sten (12 %) inom 100 meter av vatten.  

Analysen kan därför inte visa på något tydligt samband mellan stilgrupper och placering vid 

vatten. De broar som omtalas på runstenar är, som tidigare nämnt, i de flesta fall inte vad vi i 

modern benämning kallar broar utan är snarare att betrakta som en sank del av vägen som har 

fyllts upp med diverse material för att lättare kunna passeras. Men även om broarna inte gick 

över stora vattentäckta områden bör det ha funnits vattendrag eller våtmark i närheten. Trots 

det står endast 44 % av brostenarna inom 100 meter av vatten, och flera har så långt som 400 

meter eller längre till närmaste vattendrag. Vad det beror på kan diskuteras och det finns 

sannolikt flera olika anledningar. Förutsatt att de står på ursprunglig plats, vilket är svårt att 

veta, kan de som står på låg höjd ha påverkats mycket av landhöjningen. De som står i 

närheten av bebyggelse kan dessutom ha påverkats ytterligare av de stora utdikningarna som 

har gjorts för att tillgängliggöra jordbruksmark. Detta resultat bör därför rimligen inte 

representera var runstenarna faktiskt restes då det vore logiskt att alla stenar som restes ihop 

med ett brobygge faktiskt stod i närheten av vatten eller våtmarker. Runstenarna måste 

däremot inte ha rests precis vid bron, men de bör ha stått i närheten som en markering för vem 

som byggde den. Alternativt bör man se vikingatida broar på ett annat sätt och tänka sig att 

man kunde bygga bro på platser med allmänt dålig framkomlighet, som inte nödvändigtvis 

var våtmarker. 
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Kategori Totalt antal i 

undersökningsområdet 

Antal inom 100 

meter av gravfält 

Antal inom 100 

meter av vatten 

Alla runstenar 1348 321 (24 %) 447 (38 %) 

Random Points 1337 36   (3 %) 449 (33 %) 

Brostenar 77 19   (25 %) 34   (44 %) 

RAK 55 21   (38 %) 19   (35 %) 

Fp 47 8     (17 %) 15   (32 %) 

Pr 1 38 9     (24 %) 16   (42 %) 

Pr 2 83 29   (35 %) 32   (39 %) 

Pr 3 153 47   (31 %) 50   (33 %) 

Pr 4 368 75   (20 %) 118 (32 %) 

Pr 5 56 21   (21 %) 19   (34 %) 

KB 8 1     (13 %) 1     (12 %) 

Tabell 2. Tabell över de olika kategorierna av runstenar samt random points och deras närhet till gravfält och 

vatten. 

 

 

4.2 Odlingsförutsättningar 
 

Uppland består till stor del av mark med bra odlingsförutsättningar vilket visades tidigare, och 

eftersom runstenarna restes i närheten av bygderna står i princip alla runstenar på områden 

med bra förutsättningar för jordbruk. Det som då kan vara intressant att undersöka är om det 

finns några skillnader i odlingsförutsättningar där runstenar tillhörande de olika kategorierna 

står. För att jämföra deras odlingsförutsättningar skapades först boxplots som presenteras av 

Figur 10 och 11. Boxplots är en sorts graf som visar de två mellersta fjärdedelarna av 

resultatets värden med en ruta med heldragna linjer och medianen med en streckad linje inom 

rutan. Över och under rutan visas den högsta respektive lägsta fjärdedelen av resultatet. Som 

förväntat visar Figur 10 som är baserad på den generella modellen större variation än Figur 11 

som är baserad på blockighetsmodellen.  

 

 
Figur 10. Boxplot över alla kategorier av runstenars samt random points odlingsförutsättningar, inom en radie på 

1000 meter, baserat på den generella modellen. 
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Figur 11. Boxplot över alla kategorier av runstenars samt random points odlingsförutsättningar, inom en radie på 

1000 meter, baserat på blockighetsmodellen. 

 

Det är dock svårt att närmre analysera resultatet enbart utifrån boxplots. En tabell skapades 

därför över antalet runstenar inom alla kategorier som har ett högre värde än medianen för alla 

runstenar, det vill säga 16,436 för generella modellen och 4,618 för blockighetsmodellen. 

Medianen ligger alltså väldigt högt då högsta möjliga värde är 20 respektive 5. Om man ser 

till blockighetsmodellen håller sig de flesta kategorier relativt nära medianen med undantag 

för KB där endast 25 % av stenarna har ett värde över medianen. Eftersom KB utgörs av bara 

åtta stenar riskerar dock resultatet som tidigare nämnt att bli missvisande, men det är ändå 

värt att notera.  

      Den generella modellen visar däremot större skillnader. Majoriteten av kategorierna är 

även här nära medianen men KB, RAK och Fp avviker kraftigt. KB har även med generella 

modellen endast 25 % som överstiger medianen. RAK som utgörs av 55 stenar har 33 % med 

ett värde över medianen, vilket visar att KB:s resultat inte nödvändigtvis beror på ett för litet 

grundmaterial. Slutligen har vi Fp vars stenar till 76 % har ett högre värde än medianen. Av 

alla random points har 32 % högre värde än medianen vilket är en lägre andel än alla 

kategorier förutom KB. Enligt dessa uträkningar står alltså KB och RAK i områden sämst 

lämpade för odling och Fp i bäst områden. Detta är dock bara grova uträkningar av tänkta 

förhistoriska odlingsförutsättningar och ger som bäst en mycket förenklad bild av 

verkligheten. Det finns många andra faktorer som spelar in men förhoppningsvis ger det en 

lite bättre förståelse av landskapet kring runstenarna. 
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Kategori Totalt antal i 

undersökningsområdet 

Antal med värde över 

16,436, generell 

modell 

Antal med värde 

över 4,618, blockig-

hetsmodell 

Alla runstenar 1348 673 (50 %) 674 (50 %) 

Random points 1337 432 (32 %) 415 (31 %) 

Brostenar 77 39   (51 %) 39   (51 %) 

RAK 55 18   (33 %) 25   (45 %) 

Fp 47 36   (76 %) 27   (57 %) 

Pr 1 38 17   (45 %) 21   (55 %) 

Pr 2 83 40   (48 %) 46   (55 %) 

Pr 3 153 72   (47 %) 78   (51 %) 

Pr 4 368 201 (55 %) 174 (47 %) 

Pr 5 56 24   (43 %) 23   (41 %) 

KB 8 2     (25 %) 2     (25 %) 

Tabell 3. Tabell över de olika kategorierna av runstenar samt random points som visar hur många som har ett 

högre värde av odlingsförutsättningar, inom en radie på 1000 meter, än medianen för alla runstenar. 

 

När odlingsförutsättningarna räknades ut inom en radie på 250 meter runt runstenarna blev 

resultatet lite annorlunda (se Tabell 4). RAK har då 49 % stenar med ett värde över medianen, 

vilket betyder att odlingsförutsättningarna inom den mindre radien är genomsnittliga medans 

marken runtom generellt är sämre lämpad. Av Fp har fortfarande en övervägande andel ett 

värde över medianen, 72 % av stenarna. De har alltså överlag bättre odlingsförutsättningar än 

genomsnittet både inom en radie på 250 och 1000 meter. KB har med 250-metersradien en 

sten till som ligger över medianen, vilket höjer andelen till 38 %. Pr 1 har inom 250 meter 

sämre odlingsförutsättningar än inom 1000 meter och endast 37 % av stenarna har ett värde 

över medianen. Resterande kategorier håller sig alla inom några procentenheter ifrån 

medianen och presenteras därför inte närmre här, men de finns att se i tabellen nedan. Det 

verkar inte som att det finns något kronologiskt mönster angående odlingsförutsättningarna 

där runstenarna står, till skillnad från gravfälten. Stenarna är generellt resta i områden med bra 

odlingsförutsättningar, och särskilt Fp som har överlägset bäst förutsättningar inom både 250 

och 1000 meter. 
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Kategori Totalt antal i undersökningsområdet Antal med värde över 

16,595, generell modell 

Alla runstenar 1348 673 (50 %) 

Random points 1337 448 (34 %) 

Brostenar 77 35   (45 %) 

RAK 55 27   (49 %) 

Fp 47 34   (72 %) 

Pr 1 38 14   (37 %) 

Pr 2 83 38   (46 %) 

Pr 3 153 87   (57 %) 

Pr 4 368 190 (52 %) 

Pr 5 56 33   (59 %) 

KB 8 3     (38 %) 

Tabell 4. Tabell över de olika kategorierna av runstenar samt random points som visar hur många som har ett 

högre värde av odlingsförutsättningar, inom en radie på 250 meter, än medianen för alla runstenar. 

 

 

4.3 Gravfält och odlingsförutsättningar 
 

Finns det då en korrelation mellan närhet till gravfält och områdets odlingsförutsättningar? 

Eftersom gravfältens utbredning i FMIS inte är helt exakt och jag inte har detaljstuderat hur 

uträkningen för odlingsförutsättningar påverkas av gravfältens närvaro säger denna analys 

eventuellt mer om var gravfält anlades än var runstenarna restes, men det är ändå värt att 

undersöka.  

      Då 24 % av totala antalet runstenar står inom 100 meter av gravfält utgör det 

utgångspunkten för jämförelsen, och all data som presenteras nu finns nedan i Tabell 5. Om 

gravfälten påverkar odlingsförutsättningarna enligt formeln som används inom uppsatsen, 

eller om de generellt är lagda i områden med vissa egenskaper, bör de stilgrupper som har 

cirka 24 % stenar i närheten av gravfält ligga nära medianen i fråga om odlingsförutsättningar. 

Tidigare noterades det att RAK som har störst andel stenar inom 100 meter av gravfält har 

sämst odlingsförutsättningar inom en radie av 1000 meter. Inom en radie av 250 meter har 

RAK däremot genomsnittliga odlingsförutsättningar, vilket talar för att det är något annat än 

gravfält som påverkar resultatet. Fp som har minst andel stenar inom 100 meter av gravfält 

har överlägset bäst odlingsförutsättningar både inom en radie av 1000 och 250 meter. Det kan 

dock vara lite missvisande då exempelvis Pr 4 som har tre procentenheter mer stenar inom 

100 meter av gravfält har betydligt sämre odlingsförutsättningar, om än fortfarande över 

medianen. Gravfälten i sig verkar alltså inte vara en enskilt påverkande faktor i fråga om 

odlingsförutsättningar i området kring runstenarna, utan det är snarare något annat. Det finns 

alltså tydliga skillnader i odlingsförutsättningar där de olika stilgrupperna är resta, men det 

bör vara andra faktorer som spelar in. 
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Kategori Totalt antal 

inom 

undersöknings-

området 

Antal inom 100 

meter av gravfält 

Antal med värde över 

medianen inom 1000 

meter, generell 

modell 

Antal med värde 

över medianen 

inom 250 meter, 

generell modell 

Alla 

runstenar 

1348 321 (24 %) 673 (50 %) 673 (50 %) 

Random 

points 

1337 36   (3 %) 432 (32 %) 448 (34 %) 

Brostenar 77 19   (25 %) 39   (51 %) 35   (45 %) 

RAK 55 21   (38 %) 18   (33 %) 27   (49 %) 

Fp 47 8     (17 %) 36   (76 %) 34   (72 %) 

Pr 1 38 9     (24 %) 17   (45 %) 14   (37 %) 

Pr 2 83 29   (35 %) 40   (48 %) 38   (46 %) 

Pr 3 153 47   (31 %) 72   (47 %) 87   (57 %) 

Pr 4 368 75   (20 %) 201 (55 %) 190 (52 %) 

Pr 5 56 12   (21 %) 24   (43 %) 33   (59 %) 

KB 8 1     (13 %) 2     (25 %) 3     (38 %) 

Tabell 5. Tabell över de olika kategorierna av runstenar samt random points med antal inom 100 meter av 

gravfält samt antal med odlingsförutsättningar över medianen inom en radie av 1000 och 250 meter, baserat på 

den generella modellen. 

 

För att vidare undersöka sambandet mellan gravfält och odlingsförutsättningar i området kring 

runstenarna skapades scatterplots över RAK och Fp som är de två stilgrupper som skiljer sig 

mest åt, om man inte räknar med KB. Många av Fp:s stenar som står lika långt ifrån gravfält 

som stenar av RAK har ändå bättre odlingsförutsättningar, både inom 1000 och 250 meter, 

även om de skiljer sig åt mindre inom 250 meter. Det tyder på att det inte bör vara så starkt 

samband att det förklarar de mönster som kan ses i de övriga analyserna. Fler stilgrupper hade 

kunnat användas i analysen men grafer som dessa blir väldigt röriga om för många punkter 

visas samtidigt. Detta var även bara exempel och det går enkelt att återskapa fler för vidare 

analyser. 

 

 
Figur 12. Scatterplot över RAK och Fp som visar relationen mellan avstånd till gravfält och 

odlingsförutsättningar inom 1000 meter. 
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Figur 13. Scatterplot över RAK och Fp som visar relationen mellan avstånd till gravfält och 

odlingsförutsättningar inom 250 meter. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

 

 

 

I analysen presenterades det att de olika stilgrupperna har olika stor andel stenar som står i 

närheten av gravfält. RAK som är äldst har 38 % av stenarna inom 100 meter av gravfält. Fp, 

Pr 1 och Pr 2 som är till större delen samtida har 17 %, 24 % respektive 35 % stenar inom 100 

meter av gravfält. Eftersom de sträcker sig över ungefär samma tidsspann borde valet av 

placering inte kunna sägas ha med tidens gång att göra. Särskilt inte med tanke på att Fp och 

Pr 2, som skiljer sig mest ifrån varandra, är nästan helt samtida. De står däremot till större 

delen i olika områden geografiskt sett vilket antyder att det istället kan röra sig om regionala 

skillnader i valet av placering i landskapet. Med Pr 3 och framåt bildar stilgrupperna mer en 

kronologisk kedja, med viss överlappning. Därför är det intressant att Pr 3 har 31 % stenar 

inom 100 meter av gravfält medan Pr 4 och Pr 5 endast har 20 % respektive 21 %. De har 

någorlunda liknande geografisk spridning, men Pr 4 och Pr 5 har fler stenar norrut. Eftersom 

både Pr 2 och Pr 3 har omkring var tredje sten i närheten av gravfält, har ungefär samma 

geografiska spridning och kronologiskt löser av varandra bör man kunna säga att det under 

den perioden var populärt att resa stenar vid gravfält, särskilt i Mälardalsområdet. Med Pr 4 

och Pr 5 verkar den trenden avta då bara var femte sten står i närheten av gravfält. Det skulle 

däremot kunnat påverkas av att många av deras stenar står längre norrut, varav flera norr om 

Uppsala. Alltså skulle det även inom Pr 4 och Pr 5 kunna vara regionala faktorer som spelat 

in, men inte nödvändigtvis enbart. Resultatet påverkas sannolikt även av att vi inte känner till 

alla gravfält. Runstenar verkar alltså i olika stor utsträckning ha använts som 

minnesmonument vid gravar både kronologiskt sett och regionalt.  

      Angående runstenarnas relation till vatten finns det inte så mycket mer att tilläga än det 

som framgick i analysen. Eftersom inte ens hälften av brostenarna stod inom 100 meter av 

vatten räknar jag med att många vattendrag och sankmarker har torkat ut sedan vikingatiden, 

på grund av diverse orsaker. Eventuellt restes inte alla brostenar vid bron utan kunde stå 

någon annanstans längs vägen, men det känns mindre sannolikt. Detta antagande förutsätter 

dock att de flesta stenarna står kvar på ungefär sin ursprungliga plats, men jag har svårt att tro 

att man skulle ha flyttat så många av stenarna en längre bit. Särskilt brostenarna har en 

tendens att stå ganska avskilt, just för att de ska ha stått vid våtmarker, och resultatet bör 

därför mest ha påverkats av förändringar i landskapet. På grund av detta läggs inte någon 

större vikt vid analysen av närhet till vatten i denna uppsats. För att den analysen ska kunna 

ge mer, med de förutsättningar man har idag, bör en noggrannare indelning av olika typer av 

vatten göras. Ett exempel på en indelning av vatten skulle kunna vara öppna vattenytor, 

mindre vattendrag samt större vattendrag. Eftersom landskapet har förändrats mycket sedan 

vikingatiden är däremot inte vatten en särskilt tillförlitlig variabel i undersökningen men det 

kan ändå säga något. 

       Odlingsförutsättningarna där runstenarna står är generellt väldigt goda. Det i sig är föga 

förvånande då man enkelt kan se på en karta, exempelvis Figur 1, att de allra flesta 

runstenarna står på öppen mark. Det finns däremot vissa skillnader mellan de olika 

stilgrupperna, som presenterades tidigare. Vad dessa skillnader beror på är inte helt enkelt att 

besvara. Till att börja med speglar inte mina uträkningar för odlingsförutsättningar 

verkligheten exakt, antagligen inte ens i närheten, men de ger en grov överblick. Eftersom 

samma uträkningar gjordes för alla runstenar ger de ändå ett resultat som är värt att diskutera. 

Det är även värt att ha i åtanke att trots att det kan skilja många procentenheter av runstenar 

som har odlingsförutsättningar över eller under genomsnittet så skiljer sig inte värdena allt för 
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mycket ändå, vilket kan ses ovan i Figur 12 och 13. RAK som står i områden med väldigt 

dåliga odlingsförutsättningar jämfört med de andra stilgrupperna, sett till medianvärdet, har 

egentligen inte ett mycket lägre genomsnittsvärde för det. 

      Det framgick tidigare i analysen att det inte är något starkt samband mellan 

odlingsförutsättningar och gravfält, utan det torde finnas andra mekanismer bakom 

placeringen av runstenar i landskapet. De två stilgrupper som skiljer sig mest ifrån 

genomsnittet för båda variablerna är RAK och Fp och för att ta reda på orsaken till det skulle 

mer noggranna områdesstudier behöva göras. Många av Fp:s stenar står i nordvästra 

Mälardalen och det skulle kunna vara så att landskapet ser annorlunda ut där. RAK har 

däremot större delen av sina stenar runt centrala och östra Mälardalen, där en stor del av alla 

Upplands runstenar står, och deras geografiska placering borde därför inte kunna vara den 

avgörande faktorn. Det vore dessutom intressant att jämföra inskrifterna från de olika 

stilgrupperna för att se hur de hör ihop med placeringen. Jag hade tyvärr varken tid eller 

utrymme i uppsatsen för att göra den sortens analys, men som jag nämnde under 

Forskningshistorik anges det inte i inskrifterna om runstenar restes vid gravfält. Därför skulle 

exempelvis runstenar med inskrifter som innehåller böner för en avliden person kunna vara 

värda att undersöka närmre. Om man kartlägger alla runstenar med kristna attribut skulle det 

även kunna säga något mer om hur kristnandet gick till, och vilka platser i landskapet som 

ansågs viktiga då. I en sådan studie bör dock fler variabler, exempelvis gravhögar och 

lämningar av tidiga kyrkor, analyseras för att ge en så detaljerad bild som möjligt. En 

fördjupad studie skulle även behöva använda mer statistiska analyser än de procentbaserade 

som huvudsakligen användes inom detta arbete, för att analysera sambanden mellan de olika 

stilgruppernas placering i olika regionala sammanhang. 
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6. Sammanfattning 
 

 

 

 

I denna uppsats har en landskapsanalys gjorts i GIS där Upplands runstenars relation till 

vatten, gravfält och odlingsbar mark har undersökts för att se vad det kan säga om 

runstenarnas funktion och statusen av de som reste stenarna. Tidigare forskning har till stor 

del fokuserat på runstenarnas inskrifter och inte behandlat deras placering i landskapet lika 

mycket. Det är numera allmänt accepterat att det var vanligt att resa runstenar exempelvis vid 

vägar och gravfält men hur placeringsmönstret skiljer sig emellan de olika ornamentala 

stilgrupperna är mig veterligen inte sedan tidigare utforskat. Denna uppsats undersökte det 

och det visade sig finnas relativt stora skillnader i hur runstenar av olika stilgrupper står, 

särskilt i fråga om avstånd till gravfält och odlingsförutsättningar i närområdet.  

      Uppsatsens frågeställning är: vad kan placeringen säga om runstenarnas funktion och 

runstensresarens status? För att försöka besvara den frågan delades den upp i fyra 

underliggande frågor som lyder följande: 

• Restes runstenar i områden med bra förutsättningar för odling? 

• Hur är runstenarna placerade i relation till vatten och gravfält? 

• Är runstenar tillhörande olika stilgrupper placerade på liknande platser i landskapet? 

• Hur är runstenar som nämner broar i inskriften placerade jämfört med andra stenar? 

      Runstenarna i Uppland står enligt analyserna som gjorts i uppsatsen generellt i områden 

med goda odlingsförutsättningar. Vissa skillnader finns mellan stilgrupperna men eftersom 

nästan hela Uppland har mycket goda odlingsförutsättningar enligt metoden som användes 

bör resultatet tolkas därefter. Odlingsförutsättningarna för några av stilgrupperna skiljer sig 

dock åt markant. RAK och Fp har sämst respektive bäst förutsättningar i närområdet och 

intressant nog har de även flest respektive lägst andel stenar i närheten av gravfält. En analys 

av korrelationen mellan de två variablerna gjordes men inget tydligt samband kunde utläsas.  

      38 % av runstenarna står inom 100 meter av vatten och de olika stilgrupperna håller sig 

relativt nära den procentsatsen. Även det resultatet bör tolkas försiktigt då landskapet har 

förändrats väldigt mycket sedan vikingatiden då runstenarna restes och en betydligt större del 

stod sannolikt nära vatten då. Angående placering vid gravfält verkar det ha funnits både 

kronologiska och regionala trender, eller en kombination av de båda. Av alla runstenar i 

Uppland står nästan var fjärde sten inom 100 meter av de gravfält som finns representerade i 

FMIS. Om man bortser från stilgruppen KB som utgörs av endast åtta runstenar står 17 till 38 

% av stenarna med bestämda stilgrupper i närheten av gravfält. Den största skillnaden är alltså 

mellan Fp (17 %) och RAK (38 %) där RAK är den tidigast daterade stilgruppen som sedan 

avlöses av bland annat Fp. 

      Runstenar som nämner broar i inskriften användes i uppsatsen som jämförelsematerial till 

de olika stilgrupperna då det krävs mer resurser för att bygga en bro i samband med att resa en 

runsten och de bör därför ha varit ännu mer välbärgade än de personer som enbart reste en 

sten. Brostenarna var dock väldigt nära genomsnittet både i fråga om närhet till gravfält och 

odlingsförutsättningar och hade inte helt förvånande en något större andel stenar i närheten av 

vatten.  

      Vad kan då detta säga om runstenarnas funktion och statusen av de som reste dem utifrån 

denna landskapsstudie? Runstenar verkar i början till stor del ha använts som 

minnesmonument vid gravar, vilket sedan varierade beroende på var i Uppland och när de 

restes. För att vidare analysera deras funktion borde en jämförelse av inskrifterna mot deras 
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placering i landskapet vara relevant. De som reste runstenarna var sannolikt personer som var 

åtminstone någorlunda välbärgade då det knappast var gratis att skaffa ett stenblock och anlita 

en runstensristare. Eftersom odlingsförutsättningarna generellt är väldigt bra där runstenarna 

står fick de troligen mycket resurser via jordbruk.  
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8. Illustrationsförteckning: 
 

 

 

 

Alla kartor, grafer och tabeller är gjorda av författaren. 

 

Figur 1: Karta över alla registrerade runstenar samt gravfält i Uppland. Sida 9. 

Figur 2: Karta över norra Mälardalen samt runstenar. Sida 10. 

Figur 3: Karta över norra Mälardalen samt runstenar. Sida 10. 

Figur 4: Karta över Upplands brostenar. Sida 11. 

Figur 5: Karta över Upplands runstenar med bestämda stilgrupper. Sida 13. 

Figur 6: Karta över odlingsförutsättningar enligt den generella modellen. Sida 16. 

Figur 7: Histogram över Upplands odlingsförutsättningar enligt den generella modellen. Sida 

16. 

Figur 8: Karta över odlingsförutsättningar enligt blockighetsmodellen. Sida 17. 

Figur 9: Histogram över Upplands odlingsförutsättningar enligt blockighetsmodellen. Sida 17. 

Figur 10: Boxplot över alla kategorier runstenar samt random points som visar deras 

odlingsförutsättningar inom 1000 meter, generell modell. Sida 21. 

Figur 11: Boxplot över alla kategorier runstenar samt random points som visar deras 

odlingsförutsättningar inom 1000 meter, blockighetsmodellen. Sida 22. 

Figur 12: Scatterplot över RAK och Fp som visar relationen mellan avstånd till gravfält och 

odlingsförutsättningar inom 1000 meter. Sida 25. 

Figur 13: Scatterplot över RAK och Fp som visar relationen mellan avstånd till gravfält och 

odlingsförutsättningar inom 250 meter. Sida 26. 

 

Tabell 1: Tabell över hur många inom varje stilgrupp som står inom 25 och 100 meter av 

vatten och gravfält samt ungefärliga dateringar. Sida 14. 

Tabell 2: Tabell över alla kategorier runstenar samt random points och antal inom 100 meter 

av gravfält och vatten. Sida 21. 

Tabell 3: Tabell över alla kategorier runstenar samt random points som visar hur många som 

har ett högre värde av odlingsförutsättningar än medianen inom 1000 meter, både generell och 

blockighetsmodell. Sida 23. 

Tabell 4: Tabell över alla kategorier runstenar samt random points som visar hur många som 

har ett högre värde av odlingsförutsättningar än medianen inom 250 meter, generell modell. 

Sida 24. 

Tabell 5: Tabell över alla kategorier runstenar samt random points med antal inom 100 meter 

av gravfält och antal med värde över medianen inom 1000 och 250 meter, generell modell. 

Sida 25. 

 

 

 

 


