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Isländskan har länge betraktats som ett språk som under en lång period bara 
genomgått marginella förändringar. De få förändringarna kopplas ofta till en 

under stora delar av 1800- och 1900-talen relativt allmänt omfattad språklig pu-
rism. I denna avhandling behandlar Håkan Jansson frågan om motståndet mot 
förändringar är på väg att minska. Håller isländskan på att bli mera lik de övriga 
nordiska språken när det gäller mottagligheten för förändringsimpulser?
Med hjälp av en korpus sammansatt av tidnings-, blogg- och chattexter från 

2000-talets början samlas ord som kan tas till utgångspunkt för att undersöka ten-
denser till ändringar i ordbruket. En undersökning av talad isländska från tre olika 
tidsperioder (1990, 2000 och 2010) ger möjlighet att dels undersöka förändringar 
i bruksmönstret över den perioden, dels söka efter faktorer i kontexten som kan 
belysa språkbrukarnas förhållande till sitt ordbruk.
Bland de undersökta orden utgör de som avviker från puristiskt färgad standardis-

ländska tre kategorier: de har hittills ansetts höra till talspråket; de innehåller ord-
bildningselement som inte är isländska eller så är de direktlån. Samtidigt noteras 
också att direktlån kan konkurreras ut av spontant skapade ersättningsord bildade 
av inhemska orddelar.
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