
Avokadosar och kepsar 5Ur Språk & stil NF 28, 2018
Avokadosar och kepsar – ett epentetiskt s med 
olika funktioner

Av GUNLÖG JOSEFSSON

Abstract
Josefsson, Gunlög, gunlog.josefsson@nordlund.lu.se, Professor, Department of Scandinavian
Languages, Centre for Languages and Literature, Lund University: “Avokadosar and kepsar – an
epenthetic s with different functions”. Språk och stil NF 28, 2018, pp. 5–21. 

Two groups of words containing an s in the ending are discussed: firstly, non-standard plural forms
ending in -sar, such as avokadosar ‘avocados’, frequently found in spoken Swedish, but deviating
from the forms avokador or avokadoer, recommended by normative authorities, and secondly,
so-called keps-words, traditionally analysed as English loan words, retaining the plural s, which,
in some cases has been incorporated into the stem: cap + s  keps ‘hat’. The focus of interest is
the role of the s.
 I argue that s in both groups is an epenthetic consonant. In sar-plurals, the s blocks hiatus, which
is undesirable in Swedish. It also provides the syllable that follows with an onset and allows for the
use of the default plural marker -ar. For keps-words I argue that s is epenthetic too, but in a different
way. Prokosch’s law is important in Swedish phonology; basically, stressed syllables have to be
long. When English short-syllable words, such as cap, are imported, they have to be adjusted ac-
cordingly. To supply the coda with an s – a reanalysis of the English plural marker –, is one way
to achieve this. Not all keps-words can be explained this way, but the explanation holds for the ma-
jority of the examples.

Keywords: sar-plural, keps-words, epenthetic consonant, Prokosch’s law.

Utgångspunkten för min artikel är två grupper av ord eller ordformer som båda
har s i stamslutet eller i böjningen, vad jag kommer att kalla för sar-pluraler,
till exempel avokadosar och cowboysar, och keps-ord, till exempel keps och
räls. Frågan är vilken funktion detta s har. Jag kommer att föreslå att det i båda
fallen handlar om att s-et är en epentetisk konsonant – en stödkonsonant – som
En tidigare version av denna artikel presenterades vid Forskarseminariet i nordiska språk, Lunds
universitet, i mars 2015. Stort tack till deltagarna vid detta tillfälle för värdefulla kommentarer. Jag
vill också tacka informanter som har försett mig med nya keps-ord, i synnerhet Olof Lundgren. Jag
vill också uttrycka mitt tack till tre anonyma referenter för Språk och stil samt redaktören för
nämnda tidskrift för ytterst värdefulla kommentarer. Alla kvarvarande fel och brister är mitt eget
ansvar.
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har skjutits in för att skapa en regelmässig svensk fonologisk struktur. För en
del av keps-orden har sedan denna epentetiska konsonant omanalyserats som
en del av stammen.

I avsnitt 1 ger jag en kort bakgrund, framför allt en genomgång av tidigare
forskning. I avsnitt 2 diskuteras de två aktuella grupperna: först sar-pluralen,
därefter keps-orden. Avsnitt 3 innehåller en mer övergripande diskussion om
s-et i de två grupperna samt varför s i de aktuella användningarna ibland möter
ogillande. Avsnitt 4 ger en kort sammanfattning.

1. Bakgrund
Det torde vara ganska okontroversiellt att påstå att sar-plural främst återfinns i
talspråk och talspråksnära skriftspråk.1 Formen är tämligen lite diskuterad i lit-
teraturen, men tas upp av Per Ledin (2013), som i ett blogginlägg resonerar om
dess för- och nackdelar. Ledin sammanför sar-plural med s-plural och tolkar
former som sar-pluraler i fler sammanhang än vad som torde vara vanligt. Till
exempel menar han att pluralformerna av is-avledningar som fegisar och mju-
kisar innehåller sar-plural, trots – eller tack vare – att stammen själv slutar på
-s. Detsamma gäller ett ord som ananas, när pluralformen ananasar används.2
Ledin är själv positivt inställd till sar-plural och konstaterar att formen låter
»lite barnslig på ett trevligt sätt», men menar samtidigt att den är »vardaglig
och trivs bäst i talspråk»: »På ett vis är det bra också om Språkrådet håller sig
undan från sar-pluralen, så att jag kan få ha den ifred, utan inblandning av myn-
digheter.» 

Svenska Akademiens grammatik (SAG) omnämner sar-pluralen endast
mycket kortfattat (del 2 s. 83) och anger att den används i »vardagligt talspråk».
Exempel som SAG ger är baby-sar, där alternativen baby-ar och baby-er också
nämns. SAG skriver att formen används särskilt när ordet måste böjas i be-
stämd form: hobby-sar-na och container-sar-na, och då som ett alternativ till
-s. Etymologin är, enligt SAG, »suffixet s + suffixet -ar». Språkrådet nämner
sar-pluralen i samband med en diskussion om s-plural, och exemplifierar med

1 En undersökning av frekvens i olika sammanhang samt språkbrukares attityder vore naturligtvis
av stort värde, men det är ett ämne för en annan artikel; syftet med mitt bidrag här är att förklara
funktionen hos s.
2 Ledin har en något oklar terminologi, eftersom han glider mellan att tala om stavelser och mor-
fem. Om exempel som muffinsar skriver han att det är former där »-sar är ett fonologiskt faktum,
beroende på att stammens -s föregår själva pluraländelsen -ar».
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former som emojisarna. Det noteras att denna form av plural förekommer mest
i talspråk.3 Nämnas kan också till sist två kandidatuppsatser, Lavas 2007 och
Zetterberg 2017, som behandlar s-plural, men även kortfattat tar upp sar-plural.

Exempel på keps-ord är keps, kex, räls och tips. En av de första som upp-
märksammade keps-orden var Emil Låftman som behandlar dem i ett arbete
från 1940, Studier i ordbildning: en keps: hur vi benämna engelska ting.4 Den
förklaring som Låftman för fram till s-et är att detta härstammar från den eng-
elska pluralmarkören, t.ex. cap-s keps. Rimligen tänker han sig att det hand-
lar om en reanalys av denna markör, även om tanken inte expliciteras. Samma
förklaring till keps-ordens ursprung ger SAG (del 2 s. 81). Vad som skulle
trigga den förmodade reanalysen diskuteras varken av Låftman eller i SAG.
Ledin (2013) nämner kortfattat keps-orden och skriver att de är »ord som är lå-
nade från engelskan och på svenska har plural-s i singular». 

2. Vad s gör i de två grupperna
Jag kommer i 2.1 att diskutera sar-plural och i 2.2 keps-ord. Om min analys är
korrekt handlar det om två helt olika användningar av s, men det gemensamma
är att huvudfunktionen är fonologisk – s-et är en epentetisk konsonant. Bero-
ende på att s-et är relativt nytt i språket, kopplat till främmande ord och till tal-
språket har det ofta en affektiv laddning – för keps-ordens del så länge s-et är
segmenterbart.

2.1 sar-plural
Låt oss börja med att titta på de vanliga pluralformerna i svenska för stammar
med vokalslut. Inhemska substantiv som slutar på obetonat -a eller -e är i stort
sett oproblematiska; för n-orden är ändelserna vanligen -or, respektive -ar, och
för t-orden oftast -n:5

3 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/
2017-05-08-ar-s-plural-gangbart-i-svenskan.html. Hämtad 21 februari 2017.
4 I SAOB, uppslagsordet »keps», anges den engelska formen caps som etymologisk källa. Artikeln
är skriven 1935. Tack till en anonym referent för upplysningen!
5 Att bestämma om ord är inhemska eller främmande är naturligtvis inte enkelt, och här har jag gått
på min egen språkkänsla.

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/2017-05-08-ar-s-plural-gangbart-i-svenskan.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/2017-05-08-ar-s-plural-gangbart-i-svenskan.html
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(1) n-ord
skola – skolor
hare – harar

t-ord
hjärta – hjärtan
stycke – stycken

Substantiv som slutar på andra obetonade vokaler, i praktiken -i, -y, -o och
-u, är mindre vanliga i svenskan. För t-orden är pluralmarkören ofta -n, t.ex.
foto – foton och party – partyn. För n-ord som slutar på -i, -y, -o och -u är
pluralformen inte lika självklar. Den första träffen på »flera pippi» vid en
sökning på nätet (efter ett antal icke-relevanta träffar på »Pippi Långstrump»)
är, talande nog, »Vad sägs om en pippi, flera (pippi)fåglar???? Verkar inte
finnas nån användbar pluralform alls».6 SAOL 14 (2015) rekommenderar
formen pippiar; en sökning på pippisar ger dock ganska många nedslag. Ett
annat n-ord i gruppen, också det inhemskt, är bastu. För detta ord verkar det
inte heller finnas någon riktigt naturlig pluralform. SAOL 14 rekommenderar
formen bastur, men de tre första träffarna vid en nätsökning på strängen
»flera bastu» ger följande resultat: »En bastu två …bastusar??», »Vad fan he-
ter ’bastu’ i plural?!» och »En bastu, flera?».7 Det verkar uppenbart att de for-
mer som rekommenderas för pippi och bastu i SAOL 14 inte är självklara val
för språkbrukarna.

För en del substantiv med vokalslut på annat än -a eller -e anger SAOL 14
att pluralform helt enkelt saknas. Några exempel på sådana ser vi i figur 1.

Figur 1. Exempel på substantiv som i SAOL 14 anges sakna pluralform.

För en del av substantiven i figur 1 är nog en pluralform av semantiska skäl
föga efterfrågad, t.ex. för beriberi, sago och truppnärvaro. För andra kan det

6 http://klimakteriehaxan.blogspot.se/2014/01/pippi-pa-faglar-igen-nu-nummer-57.html. Hämtad
6 februari 2017.
7 https://www.flashback.org/t399811, https://www.flashback.org/t1778368p4 och 
http://fragbite.se/forum/ovrigt/ovriga-tradar/thread/358572/en-bastu-flera. 
Sökningen gjordes 31 januari 2017.

agility gnocchi kålrabbi pomelo
bambu harakiri mikro risotto
beriberi hindi ouzo sago
broccoli jalapeño peperoni spaghetti
cannelloni jumbo peppar taxi
chili kaki physalis truppnärvaro
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tyckas som om en pluralform skulle kunna behövas. Frukter och grönsaker är
typiskt räknebara entiteter, och om det finns behov av att uttrycka pluraler som
äpplen, apelsiner, paprikor och morötter kan man nog tänka att språkbrukarna
kan behöva kommunicera flertal av frukten pomelo och grönsakerna peperoni
och chili. Med hjälp av sökmotorerna Google och Bing hittar man dock snabbt
fram till former som bambus, bambusar, chilis och chilisar. Det är svårt att fri-
göra sig från misstanken att åtminstone en del av orden i figur 1 inte har någon
rekommenderad pluralform i SAOL därför att det traditionella svenska morfo-
logiska systemet inte med lätthet tillhandahåller en sådan, snarare än att formen
inte skulle behövas. 

Exempel på sar-plural hittar man ganska lätt med sökmotorerna Google och
Bing:

Figur 2. Exempel på sar-pluraler från Google och Bing på ord där grundformen
slutar med obetonat i, o, u eller y.

För orden i figur 2 rekommenderar SAOL 14 andra pluralformer eller avstår
från att ange någon pluralform alls: 

Figur 3. De av SAOL 14 rekommenderade pluralformer av orden i figur 2.

Grundform på -i Grundform på -o Grundform på -u Grundform på -y
bikinisar avokadosar bastusar currysar
chilisar banjosar driftkuckusar dandysar
grissinisar bimbosar gurusar dummiesar/dummisar
groupisar cellosar haikusar jockeysar
kivisar, kiwisar flamingosar kängurusar guppysar
okapisar halosar sodukusar lobbysar
rastafarisar silosar zulusar policysar
safarisar tornadosar storysar
yogisar whiskysar

Grundform på -i Grundform på -o Grundform på -u Grundform på -y
bikinier (alt. bikinis) avokador bastur pl. av curry saknas
pl. av chili saknas banjor driftkuckuar dandyer
grissini bimbor guruer dummyer
groupier cellor (alt. celli) haikuer jockeyer
(alt. groupies) flamingor kängurur guppyer
kivier, kiwier halor (alt. känguruer) lobbyer
okapier silor sudokun policyer
rastafarier tornador zuluer storyer
safarier (alt. safaris)  (alt. sudokur) pl. av whisky saknas
yogier
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Av exemplen i figur 3 kan vi dra slutsatsen att det inte är stamslut på obetonad
vokal som i sig blockerar en fonologiskt realiserad pluraländelse i SAOL, vil-
ket exemplen i figur 1 skulle kunna förleda en till att tro. Notera att för flera av
orden i figur 3 rekommenderar SAOL 14 -er som pluralmarkör, trots att stam-
men slutar på obetonad vokal, t.ex. policyer, safarier och yogier, vilket alltså
är former som innehåller hiatus.

Exemplen vi har sett hittills illustrerar en klyfta mellan vad som skulle kunna
kallas normativ morfologi och folkmorfologi, som den avspeglas i talspråk och
talspråksnära skriftspråk.8 Förmodligen skulle många som använder sar-plural
i talspråket nog tveka att använda denna form i skrift. Frågan som inställer sig
är varför de former som SAOL rekommenderar inte upplevs som självklara för
många av språkbrukarna. Med andra ord: vad motiverar sar-pluralens existens?
Varför väljs sar-pluraler ofta spontant av språkbrukare?

För att förstå sar-pluralens popularitet ska vi granska närmare hur den är
uppbyggd. Det finns åtminstone tre möjligheter vad gäller den inre strukturen
och segmenteringen: 1. Ändelsen -sar innehåller en dubbel pluralmarkering,
dvs. -s och -ar är båda pluralmarkörer, 2. -sar är en allomorf till -ar, och 3. -s
är en epentetisk konsonant. 

Det första alternativet, dubbel markering av en morfologisk kategori, är inte
otänkbar ur teoretisk synvinkel. Afrikaans och African-American English har
till exempel dubbel negation, utan att dessa tar ut varandra, och i svenska har
vi både framförställd och efterställd bestämd artikel. I det aktuella fallet verkar
det dock inte handla om dubbel pluralmarkering. Det viktigaste skälet är att s-et
förekommer även i andra former, t.ex. före den bestämda artikeln i singularfor-
mer som yuppisen och spag(h)ettisen, former som inte är svåra att hitta på in-
ternet. Några exempel ser vi nedan:

(2) a Jag har vetat hela tiden att hon stack från mig med den där jävla yuppisen Jonas.9 

b Yuppisen blir global.10 

(3) a Oj nu kokar spaghettisen över lär rädda den!!11 
b P vaknade av att erk, den lilla halvkokta spagettisen, kom å väckte mig...12 

8 Enligt en anonym referent används både s-plural och sar-plural även i normal sakprosa, t.ex. i
dags- och kvällstidningar.
9 Hans Alfredson En yxa i nacken. Stockholm: Wahlström och Widstrand 1992. 
https://books.google.se/books?id=eyt0CwAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=yuppisen&
source=bl&ots=G-yUzoIuiN&sig=lctkkRlZpPisUX-H4BHTA3JBvvw&hl=sv&sa=X&ved=
0ahUKEwi8jfj-9aTZAhWDXCwKHbpiCnUQ6AEILTAB#v=onepage&q=yuppisen&f=false
10 lup.lub.lu.se/student-papers/record/1317475/file/1317476.pdf
11 www.devote.se/743189/klohydrater-8043531
12 dayviews.com/-lella-/2007/5/19/

http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199543571.001.0001/acprof-9780199543571
http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199543571.001.0001/acprof-9780199543571


Avokadosar och kepsar 11
Det andra alternativet, att -sar är en allomorf till -ar, är rimligare, men detta al-
ternativ bör tas till endast om det inte finns något oberoende skäl som talar mot
alternativ 3, att segmentera -sar i s + ar, där ar är den ordinarie pluralböjningen
i deklination 2, som i hästar och fåglar. Jag kommer att argumentera för att det
tredje alternativet är det korrekta.

Mitt förslag är att -s i sar-pluralen är en epentetisk konsonant, som har som
funktion att blockera hiatus mellan två korta vokaler.13 Hiatus är i och för sig
inte förbjudet i svenska; vi finner fenomenet t.ex. i ord som fröa och fruar eller
teater och reale, men i dessa exemplet är en av vokalerna lång, den andra kort.
Fullständigt förbud mot vokalmöte av två korta vokaler råder inte heller inuti
rötter, att döma av exempel som realisera, moatjé och croissant, där de senare
två väl dock kan betraktas som ointegrerade importord. Det största motståndet
mot hiatus tycks vara när det förekommer i skarven mellan stam och böjning. 

Om sar-pluralen segmenteras -s-ar får vi en konsonant, s, mellan vokalerna,
vilket förhindrar hiatus och dessutom möjliggör användningen av den regel-
mässiga andra deklinationens pluralmarkör -ar. I denna deklination återfinns
»[d]e flesta andra flerstaviga [substantiv] med obetonad slutstavelse som slutar
på konsonant» (SAG del 2 s. 67). (Till deklination 2 räknar SAG även ord med
stamslut på -s, till exempel kaktus och potatis.) Med stamslut på -s kommer de
aktuella orden att rent ljudmässigt komplikationsfritt falla inom ramen för de-
klination 2. 

Man kan naturligtvis ändå ställa sig frågan varför språkbrukare väljer plural-
markören -ar, dvs. böjer enligt deklination 2, om -s är en epentetisk konsonant
med funktionen att blockera hiatus. Varför inte använda »enkelt» plural-s; det
hade också gett en pluralform utan hiatus. Svaret är antagligen att plural-s fort-
farande upplevs som ett främmande element i språket, möjligen som en angli-
cism, trots att s-plural finns i många andra språk. 

Ett annat alternativ vore att använda -r som pluralmarkör, placerad direkt ef-
ter vokalen, t.ex. spagettir och kiwir – detta skulle också resultera i former utan
hiatus. Att använda -r som pluralmarkör tycks dock inte upplevas som något
generellt alternativ för språkbrukarna. R-deklinationen, i SAG kallad deklina-
tion 4, är liten; enligt SAG (del 2 s. 75) utgör den 2 % av orden i tidningsprosa.
För icke-avledda ord i SAG:s deklination 4 som slutar på obetonad vokal (vil-
ket utgör en mycket liten grupp i denna deklination) har de flesta ord som SAG
listar, stamslut på obetonat -e, t.ex. radie och aktie. Den största delen av dessa
ord har karaktären av importord. Eftersom själva poängen med sar-pluralen,

13 Att plural på -s kan fungera som ett alternativ till en pluralform, t.ex. på -er eller -ar genom att
förhindra hiatus mellan två obetonade vokaler har föreslagits tidigare t.ex. i Mattsson 1979.
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enligt den föreslagna analysen, är att orden ska få en inhemsk fonologisk struk-
tur vore att utgå från ett paradigm som nästan uteslutande innehåller främ-
mande ord inget rimligt alternativ. (Det ska dock påpekas att associationen till
främmande ord naturligtvis kan ändras med tiden.) Den lilla grupp av ord som
SAG för till sin deklination 4 med annan obetonad slutvokal är -e är just ord
som ofta får sar-plural: bastu, känguru, vallmo, studio, dynamo, expo, radio,
duo, trio och jojo; deras tillhörighet till r-deklinationen är med andra ord inte
självklar för språkbrukare. Resten av de exempel som SAG räknar upp är
ursprungligen sammansättningar, som har fått regelmässig r-plural efter en
(fordom) lång vokal: hustru (av husfru), farstu (av förstuga), bastu (av bad-
stuga), jungfru och skridsko. Även hos dessa kan man hitta sar-pluraler på
nätet: bastusar (många nedslag – sammansättningsursprunget har tydligen för-
bleknat, se även ovan) och skridskosar (några få nedslag).14

En annan fråga är varför inte s-et följs av er-plural, dvs. böjs enligt SAG:s
deklination 3, vilket skulle ge former som spaghettiser och kiwiser. Deklina-
tion 3 är enligt SAG (del 2 s. 69) den största deklinationen; ca 30 % av substan-
tiv i tidningsprosa böjs enligt denna deklination. Det, enligt min mening, rim-
ligaste skälet till att former som spaghettiser och kiwiser inte upplevs som na-
turliga är att det inte heller här finns något starkt paradigm att bygga på.
Icke-avledda ord som tillhör deklination 3 är antingen enstaviga ord, flersta-
viga ord med betoning på sista stavelsen eller en grupp ord som slutar på obe-
tonat -el (t.ex. cykel ’kretslopp’), -er (t.ex. fiber) eller -en (sägen) – men inga
exempel ges i SAG på -is. På det stora hela kan sägas att deklination 3 har starkt
präglad importordskaraktär. Även här kan man konstatera att det vore märkligt
om denna deklination användes om talarens syfte är att låta orden få en svensk
fonologisk struktur. 

Forskningen tycks vara ense om att deklination 2, med plural på -ar, är den
omärkta deklinationen; se Elert 1970 s. 142, Teleman 1970 s. 90, Linell 1972
s. 31, Hellberg 1985 s. 137. Med sar-pluralen kan hiatus undvikas och det
omärkta, produktiva ar-suffixet kan användas – detta är i huvudsak, menar jag,
varför sar-pluralen används överhuvudtaget. Komplikationen, den affektivt
laddningen av s-et, diskuteras mer i sektion 3.

14 Möjligen kan man av figur 3 ovan utläsa att SAOL 14 ändå utgår från mönstret skridsko – skrid-
skor för att bilda plural på obetonat -o, t.ex. för pluraler som cellor och avokador. Huruvida SAOL
här bygger på ett mönster som är på väg att etablera sig eller aktivt försöker styra upp och normera
med hjälp av detta mönster är svårt att säga utan närmare undersökningar. Man kan konstatera att
formen avokador ger ett inte obetydligt antal nedslag vid nätsökningar. Det är, menar jag, svårare
att tro att r-pluralen kommer att användas i någon större utsträckning för ord på -i, -u och y.
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2.2 Keps-orden
Som påpekades i avsnitt 2 ovan beskrevs keps-orden 1940 i en studie av Emil
Låftman, som räknar upp följande ord:

Figur 4. »Keps-orden» i Låftman 1940. 

Låftmans lista kan utökas med ett antal nyare ord. Orden i figur 5 nedan är sam-
lade på olika sätt: från ordlistor och nätsajter, men även med benägen hjälp från
kolleger och vänner.15 Orden har hämtats i kontexter där det är tydligt att de an-
vänds som singularform eller grundform (för kollektiver och substansord), dvs.
kontexter där de inte används som pluraler eller singular genitiv. Endast ord
med mer än ett belägg har tagits med. För äldre ord har jag lutat mig mot
SAOB:s etymologier, medan jag för nyare ord enbart har tagit med sådana ord
vars engelska ursprung är uppenbart, och därmed också deras betydelse, till ex-
empel scones och shots.

Frågan är vilken funktion s-et har i orden i figur 5.
Som påpekades ovan tycks det finnas konsensus i litteraturen om att det

ur en diakron synvinkel handlar om att ett engelskt plural-s har »vuxit in i»
eller inkorporerats i stamformen, även om Ledin (2013) verkar mena att s-et
även synkront är ett pluralmorfem; han definierar keps-ord som »ord som är
lånade från engelskan och på svenska har plural-s i singular».16 För former

babies overalls slippers ’damgalosch av ny typ’
bebis pitprops snowboots ’ytterkänga av gummi’
capes ’kappkrage’ proffs stores ’tunn gardin’ 
clips props ’gruvstötta’ strips ’kopplingslist inom telefon-
cocktails pullovers  tekniken’
cowboys pumps sweaters 
films ’negativ-material i pyamas tanks
 kamera’ rackets tees 
forwards rips tips
jumpers räls tricks
kalops scarfs turnips ’rova’
keps slipers tvils ’bomullstyg’
koks slipovers
oldboys

15 Ett särskilt tack till Olof Lundgren, som har spårat upp ett antal keps-ord som jag annars hade
missat!
16 SAG (del 2 s. 81) talar om inlånat pluralsuffix, men källspråket preciseras inte. 
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Figur 5. Nyare keps-ord. 

bebis kids scones
blinkers kips shorts
boots knips shots
chips koks situps
cookies kvinns skinheads
cornflakes lappskojs slipers
fans mits ’träningskuddar i boxning’ slips
flyers mods slogans
gags muffins snacks
gips odds splits ’kluvet virke’
gubbs pellets tics 
hands pickles tips
hobbies pins tops 
kalops preppers trips
kex raps trix
som ett trix eller ett käx upplever förmodligen den moderna språkbrukaren
ingen morfemgräns före -s. En första hypotes skulle därför kunna vara att
importen av keps-ord skedde i en tid när engelskkunskaperna inte var så ut-
bredda och att språkbrukarna inte riktigt förstod att s-et markerade plural –
av den anledningen kunde det »växa ihop med» stammen. En sådan förkla-
ringsmodell tycks dock inte vara korrekt om vi tittar bredare; gruppen
keps-ord fortsätter nämligen att växa, t.ex. med ord som mits och flyers, trots
att de flesta språkbrukare numera torde behärska engelska väl – en annan
förklaring måste till.

Min förklaring till s-et bygger på tanken på s som en epentetisk konsonant,
en förklaring som liknar den för s-plural som framfördes av Söderberg (1983
s. 151–152), och som föreslogs i 2.1 ovan för sar-pluralen. Dock menar jag att
s-et i dessa ord har en annan uppgift än att förhindra hiatus. Låt oss först titta
på svenskans stavelsestruktur. 

Den svenska stavelsestrukturen regleras i vikt, eller mer traditionellt ut-
tryckt, i längd. Viktenheten kallas för mora, och det som räknas viktmässigt är
rimmet, dvs. vokalkärnan och kodan. I korthet är en betonad stavelse lång, el-
ler, mätt i mora, tung; den bär vikten av två moror. En obetonad stavelse är kort,
eller, mätt i mora, lätt och bär vikten av en mora. En kort, betonad vokal bär
vikten av en mora och en lång betonad vokal vikten av två moror. En lång kon-
sonant eller ett konsonantkluster bär vikten av en mora, medan korta konsonan-
ter och korta, obetonade vokaler är nollmoraiska. Överlånga eller korta beto-
nade stavelser, dvs. betonade stavelser som bär vikten av tre moror eller en
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mora, är inte en del av den svenska stavelsestrukturen.17 Det lämnar oss föl-
jande alternativ för betonade stavelser i svenska:

1. VːK 
2. VKː
3. VKK

Systemet kallas för Prokoschs lag (eller på engelska stress-to-weight). (För en
ingående diskussion se Riad 1997 kap. 10; Riad 2013 kap. 6.) En konsekvens
är att korta, betonade vokaler måste följas av lång konsonant eller ett konso-
nantkluster. Om så inte sker kommer resultatet helt enkelt att låta »osvenskt».18

När ett ord lånas in eller importeras passar det i regel inte in direkt i mål-
språkets fonologiska struktur och måste därför anpassas. Denna anpassning el-
ler infasning kan ses som en approximering av källspråkets segmentella fonem
till näraliggande dito i målspråket, och ibland innebär detta också processer
som förlänger eller förkortar stavelser.

Den engelska stavelsestrukturen är delvis annorlunda än den svenska, och
vad som är viktigt i detta sammanhang är att korta betonade stavelser är tillåtna,
dvs. kort betonad vokal, följd av kort konsonant. (Kortstavighet av denna typ
fanns i tidigare stadier av svenska och förekommer fortfarande i vissa dialekter,
t.ex. finlandssvenska.) Ett ord som cap uttalas alltså /kæp/ och tip /tɪp/.19 När
ett enstavigt ord importeras till svenska anpassas det i allmänhet, åtminstone
efter en period, till det svenska fonologiska systemet, vilket innebär att korta
betonade stavelser blir långa, dvs. får vikten av två moror. 

Det finns olika sätt som ord kan anpassas på, och »problemen» ser ut på olika
sätt i olika ord. Diftonger finns till exempel inte i standardsvenska, vilket gör
att sådana vokaler antingen monoftongeras eller omanalyseras som vokal +
konsonant. Det senare har till exempel skett med ord som wire, tape och mail:
wire /waɪər/  vajer /vajɛr/, tape /teɪp/  tejp /tɛjp/ och mail /meɪl/  mejl /
mɛjl/. Vokalkvalitet associeras med någon av de näraliggande vokalerna i det
svenska vokalsystemet. I fallet cap  keps har engelskans /æ/ associerats med
/ɛ/. Anpassning av stavelsestrukturen erbjuder andra utmaningar. För att ett

17 Jag kommer inte att diskutera undantag som genereras av neutrumkongruens, t.ex. gult /ɡʉːlt/
eller ord som strategisk, där kort obetonad vokal följs av ett konsonantkluster.
18 Betonade korta vokaler ska alltså i princip inte förekomma i svenska, men förekommer i vissa
interjektioner, t.ex. Va?, Ja!, Bu! 
19 Jag kommer i fortsättningen att ange både vokal- och konsonantlängd i den fonematiska tran-
skriptionen, trots att den svenska traditionen endast brukar ange vokallängden. För uppgifter om
engelskt uttal har jag använt Cambridge Dictionary online, http://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/.
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kortstavigt ord som cap /kæp/ ska anpassas till svensk stavelsestruktur, dvs. bli
långstavigt, finns det i grund och botten tre möjligheter: 1. förlängning av
vokalen, 2. förlängning av konsonanten i kodan och 3. förlängning av kodan
genom skapandet av ett konsonantkluster:

1. /kɛːp/
2. /kɛpː/
3. /kɛpK/ 

För cap, har svenska valt det tredje alternativet, menar jag – införlivandet av
cap i den svenska ordskatten skedde med hjälp av tillägg av en epentetisk kon-
sonant, nämligen s. Konsonantklustret ps har tyngden av en mora, vilket gör att
stavelsekvantiteten blir målspråksenlig, dvs. bimoraisk. Att »valet» föll på s
kan säkert ha att göra med att s-formen redan fanns i svang – pluralformen var
prominent och låg ju nära till hands för örat och ögat. Rent fonologiskt fungerar
s också bra, eftersom det är den konsonant som är lägst i sonoritetshierarkin
(Riad 1997 s. 30). Att en konsonant befinner sig lägst i sonoritetshierarkin be-
tyder att den kan förekomma både först och sist i en stavelse. Om Riad (1997
s. 30) har rätt i att en lång konsonant kan fungera både som koda i en stavelse
och ansats i nästa, bidrar s i den aktuella positionen också med en ansats till den
följande stavelsen, vilket gör att ordet inte kommer att bryta mot stavelsean-
satsprincipen, dvs. den förmodat universella strävan som finns i världens språk
att stavelser ska ha en ansats (Riad 1997 s. 29). 

Ett annat keps-ord är kex/käx, som bygger på engelskans cake /keɪk/. Två
av de tre fonemen i det engelska ordet är problematiska ur svensk fonologisk
synvinkel. För det första finns det en diftong, /ei/, och för det andra en kort
konsonant i kodan /k/. Som redan berörts är en kort konsonantkoda är inte
problematisk per se, förutsatt att vokalen är lång; diftonger saknas däremot i
standardsvenska. Man hade kunnat tänka sig att anpassningen till svenska
skulle ha kunnat ske genom att diftongen hade monoftongerats och blivit
lång, vilket skulle ha resulterat i ett långt e-ljud eller ä-ljud; den korta konso-
nanten skulle då ha kunnat behållas: /keːk/ eller /kɛːk/. Ett annat alternativ
hade varit att monoftongeringen hade resulterat i en kort vokal med påföl-
jande förlängning av konsonantljudet i kodan: /kɛkː/, vilket med en regelmäs-
sig förmjukning av k-ljudet skulle leda till /ɕɛkː/. Ytterligare ett alternativ
hade varit att diftongen i cake hade identifierats med sekvensen /ɛj/ i stället,
dvs. /kɛjk/ stavat <kejk> eller <käjk>. För cake  kex tycks det i stället ha
blivit så att engelska plural-set har tagits i bruk och omanalyserats som en
epentetisk konsonant, vilket ger en lång stavelse. Att formen inte blev <kejk>
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eller <käjk> kan tyckas något märkligt, men av någon anledning verkar över-
föringen av diftongen /ei/ till /ej/ inte ha blivit produktiv förrän mot mitten
av 1900-talet, med tape  tejp som ett tidigt exempel. På senare tid har for-
mer som mejl och skejta vunnit burskap – i stället för potentiella former som
aldrig »blev av»: mels ’mejl’ resp. sketta ’skejta’, alternativt mel /meːl/ resp.
sketa /skeːta/.20 Ordet räls (< rail) är intressant i sammanhanget, eftersom
flera alternativformer blev resultatet, <räls> med kort vokalljud och konso-
nantkluster i kodan, och <räl> med lång vokal och kort konsonant i kodan.
Intressant nog listar SAOB även formen räll, vilken numera torde vara ur
bruk, men där vi ser kombinationen av kort betonad vokal + lång konsonant.
Varken rejl eller räjl tycks dock ha funnits, enligt SAOB.

Det är uppenbart att den förklaring som jag har föreslagit till s i keps-orden
inte kan förklara alla ord, t.ex. inte pumps och scarfs, där kodan redan inne-
håller ett konsonantkluster och följaktligen inte behöver förlängas. Det verkar
finnas andra mönster som också har gett upphov till keps-ord, mönster som inte
bygger på fonologiska egenskaper. I sin avhandling om s-pluralen tar Barbro
Söderberg upp konativa, poetiska, emotiva och fatiska funktioner hos denna
pluralform (Söderberg 1983 s. 154–159). Till exempel lyfter Söderberg fram
s-pluralens förmåga »att skapa en köpstimulerande atmosfär» (s. 155). S-et
kan, menar hon, ge en främmande touch, även åt inhemska varor som peppers
’pepparkakor’ och wieners ’wienerkorvar’. För pumps och scarfs kan förslags-
vis gälla att s-et har laddat orden med affektiva värden, som modernitet och
flashighet, och att detta har byggt upp ett paradigm, som inte är fonologiskt
utan semantiskt/emotivt motiverat.21 Ett modernt exempel på skarfs från nätet
ges nedan:

(4) Alla saker är nya i paketet ingår: Grön skarfs, pins, rött nyckelband, börs, nyckel-
ring vitt och nyckelring röd.22

20 Möjligen är det inte bara s som upplevs som stötande, utan <j> eller möjligen <ej>. Kombina-
tionen <ej> är inte alldeles ovanlig i språket (t.ex. i gamla ord som leja, meja, dreja), men det finns
en grupp av mycket vanliga ord som kan ha bidragit till den affektiva laddningen av kombinationen
<j>/<ej>, framför allt mej, dej och sej, som ännu inte är helt accepterade i skriftspråket. Tape blev
tejp/täjp i skrift kring 1950 (SAOB). Formen sprej dyker enligt SAOB upp först 1964. Intressant
nog användes formen sprä kring 1900, när ordet importerades från engelska; den engelska monof-
tongen överfördes till en lång vokal. Enligt informanter från Småland används där även formen
/spraj/.
21 Söderberg (1983 s. 127–128) för fram en helt annan tanke om s-formen på scarfs. »Här är det
kontextens karaktär av överflödande salutorg som styr valet av pluralform» skriver hon. 
22 https://www.tradera.com › Sport & Fritid › Skateboard & Inlines.
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Intressant att notera är att formen i (4) är skarfs, inte scarves, vilket indikerar
att den är lösgjord från den engelska pluralen scarves. (Även formen scarves
förekommer som singularform på nätet: Köp en scarves som är du!23) Söder-
berg (1983) för också fram tanken att s-pluralen ibland kan kopplas till en kol-
lektiv- eller massläsning (s. 126–127). Många av keps-orden har naturligt
också en sådan läsning: cornflakes, flyers, gubbs, klips, koks, kvinns, pellets,
pins, pumps, pyjamas, räls, raps, shorts, snacks, tics och trips. Möjligen kan
kollektiv-/massläsning utgöra ett tredje paradigm för keps-orden, ett paradigm
som då bygger på semantik. Den affektiva laddningen i moderna keps-ord och
en eventuell koppling till kollektiv- eller massläsning vore angeläget att under-
söka, men ryms inte inom ramen för denna studie. 

3. Diskussion
Det är uppenbart att sar-pluralen inte har vunnit någon större acceptans i skrift-
språket utan i första hand frodas i talspråket och i talspråksnära skriftspråk. Vad
vi ser är vad jag skulle vilja kalla för exempel på en normativ konflikt, som för-
modligen kan hänga ihop med att sar-pluralen av många kopplas ihop med
s-pluralen. S-et upplevs av vissa kanske till och med som anstötligt. Frågan är
då hur ett fonem kan uppleva som så känsligt. Barbro Söderberg är inne på en
liknande fråga i sin avhandling om s-plural, och hon för fram några olika för-
klaringar (Söderberg 1983 s. 127). För det första, menar hon, förenas plural-s
ofta med en stam som i sig har pejorativ betydelse, t.ex. gangster och despe-
rado. S-et har i analogi överförts till ord som normalt inte tar s-plural, t.ex. stre-
bers och monsters, och – i det, enligt henne, tydligaste fallet – i ordet stinka-
doros ’cigarrer’. »Den pejorativa betydelsen har i sådana fall kunnat överföras
på s-et», skriver Söderberg. Hon citerar en passus i romanen Krilon (1948 s.
574), där en av Eyvind Johnsons romanfigurer talar om »det s-ljud som i
svenskan uttrycker förakt kombineras med ett pluralt -s: ’tanks (med föraktfullt
s’)». Vidare pekar Söderberg på att den affektiva bibetydelsen kan hänga sam-
man med talrika »hemtama hypokoristiska bildningar», och hon nämner även
mönstret från is-avledningar som flintis, pluggis och tjockis. Hon slutar med
följande konklusion: »Den pejorativa s-pluralen i analoga bildningar som stre-
bers kan därför tolkas som härledd ur både ett hemtamt formellt-semantiskt

23 visualisterna.se/en-scarves-ar-en-scarves-ar-en-scarves-sa-har-kan-du-style-den.
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mönster (typ slarver), där pluralform ofta saknas, och ett ganska starkt främ-
mande (typ gangsters, sluggers).» Man skulle nog kunna lägga till att s-plural
i första hand upplevs som en anglicism, trots att t.ex. både tyska och franska
har plural-s. 

Mitt antagande är att sar-pluralen kan uppfattas som icke-önskvärd, till viss
del av samma skäl som de Söderberg anför för s-pluralen. Den upplevs nog av
en del till och med som ett steg värre än s-pluralen. Till exempel kunde vi se att
Ledin (2013) associerade is-avledningar i plural till sar-pluralen, med exempel
som fegisar och mjukisar. Is-avledningar hör väl i första hand till den talspråk-
liga sfären, och sammanfallet mellan pluralformer av is-avledningar, t.ex.
knäppisar och skummisar, och sar-pluraler av substantiv som slutar på obeto-
nat -i, t.ex. spaghettisar och groupisar, har nog betydelse för statusen hos
sar-pluralen. Ytterligare skäl till sar-pluralens status torde vara att s både som
pluralmarkör och epentetisk konsonant i sar-pluralen har en strikt fonologisk
motivering. S-et behövs i talspråket – i skriftspråket är behovet av epentetiska
konsonanter inte uppenbart. Med tanke på att skriftspråket rent generellt har
högre status än talspråket är det lätt att dra slutsatsen att talspråksmotiverade
varianter beror på slapphet, lite förenklat att vi använder former som avokado-
sar därför att vi inte orkar uttala korrekt eller finner formen stel och onaturlig:
avokadoer eller avokador. Om vi drar ut linjen hela vägen kan kanske språklig
lättja dessutom av vissa tolkas som tecken på moralisk lättja eller slapphet i
största allmänhet. Den som visar språklig spänst och orkar hitta fram till den
»korrekta» formen samt uttala den på ett tydligt sätt kan också antas ha andra
goda psykiska och fysiska egenskaper. Från ett annat perspektiv kan använd-
ningen naturligtvis laddas med omvänd prestige – i likhet med slang, svordo-
mar och »fult språk» i allmänhet. Till detta kan läggas att s-form kan, menar
jag, av språkbrukarna på ett omedvetet plan tolkas som okunskap eller ovilja
att försvara det svenska språket. Men s-et är, som jag har försökt visa, praktiskt
för talaren. Lite förenklat kan man säga att talaren önskar att orden ska kännas
bra i munnen (ingen hiatus, långa betonade stavelser) men samtidigt låta
svenska (regelmässig plural, t.ex. -ar). Att använda sar-plural på ord som slutar
på kort vokal, annan än -a och -e, ger dessa värden. Priset är språksociologiskt;
s-et anses helt enkelt av många inte vara fint. För språkvården, till exempel som
den speglas i SAOL, har de språksociologiska värdena ofta vägt tyngre än fo-
nologisk välformadhet. I viss mån får man nog anta att tal- och skriftspråk är
egna system med egna regler, och trots allt är ju språkvården mest intresserad
av skriftspråket. Och i skriftspråket är ju varken hiatus eller stavelselängd nå-
got problem. 
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Jag skulle vilja hävda att en ansats till anstötlighet eller åtminstone lägre
stilvärde, hos s-et finns även hos keps-orden, dock med en tydlig skillnad
mellan de keps-ord som naturaliserats i svenska, och som följaktligen har ett
neutralt stilvärde, t.ex, keps, räls och kex, och nyare bildningar, som har tyd-
lig karaktär av slang t.ex. mits och pins, där s-et kan upplevas som ett främ-
mande element, onödigt och följaktligen icke-önskvärt. Att använda ordet
utan -s skulle locka fram ett svenskt uttal med lång konsonant i kodan: [mɪtː],
som i jordens mitt och [pɪnː] som i trilla av pinn. Ur strikt uttalssynpunkt
skulle detta naturligtvis fungera, men man skulle då kanske missa poängen
med den affektiva laddning som ett engelskklingande uttal ger, ett uttal som
s-et renderar. 

4. Sammanfattning
Min artikel har utgått från vad jag kallar för sar-pluraler, t.ex. i avokadosar och
bikinisar och så kallade keps-ord. 

Analysen går ut på att s i sar-pluraler är en epentetisk konsonant, som
hindrar hiatus av två obetonade vokaler. I keps-orden, dvs. engelska import-
ord som har fått en svensk form som slutar på -s, menar jag att s-et huvudsak-
ligen också är fonologiskt betingat och skapar en regelmässig svensk stavel-
sestruktur, dvs. en lång stavelse. Alla de bildningar som betraktas som
keps-bildningar kan dock inte förklaras på detta sätt, men jag menar att detta
är grundmönstret. I vilken mån man för keps-orden kan tala om en reanalys
av den engelska pluralmarkören som en del av stammen kan diskuteras, men
i och med att pluralformen är prominent har den säkerligen spelat en viktig
roll för bildandet.

Även om s-et fyller en fonologisk funktion både i sar-pluraler och i keps-
ord ger det upphov till språksociologiska komplikationer; formerna är inte
helt accepterade. Dragkampen mellan former som avokadoer och avoka-
dosar kan ses som en dragkamp mellan »normativ morfologi» – inget s, men
hiatus –, och »folkmorfologi» – närvaro av s, men ingen hiatus. Det återstår
att se om sar-pluralen och nybildning av keps-ord kommer att fortsätta att
leva sitt underjordiska liv i talspråket, utan att bli inbjudna till skriftsprå-
kets finsalonger eller om s-et accepteras och den normativa konflikten upp-
löses.
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