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Så lika men ändå så olika.  
Om kanssa, kans och kaa  

i talad finska.
Päivi Juvonen

Prolog

I början på åttiotalet, samtidigt som jag började mina heltidsstu-
dier i lingvistik i Stockholm, läste jag estniska för makarna Raag vid 
Uppsala universitet. Virve höll för det mesta i den praktiska språk-
träningen och övningsmomenten, medan Raimo, bland mycket 
annat, skötte grammatikundervisningen. Vi var en liten grupp stu-
denter och det bjöds på många tillfällen för livliga diskussioner om 
både det ena och det andra. En diskussion som fastnat i mitt minne 
och följt mig genom åren handlade om kasuset komitativ och dess 
olika användning i estniska och mitt modersmål finska. Jag minns 
att jag då hävdade att skillnaden kanske inte var så stor om vi tänkte 
på det talade språket – jag påstod att finskt talspråk var då på god 
väg att följa i estniskans fotspår och utveckla en ny komitativändelse 
från postpositionen kanssa, ‘(tillsammans) med’, vars användnings-
område liknade den estniska motsvarigheten. Jag har t.o.m. använt 
utvecklingen som ett exempel på grammatikalisering (den process 
genom vilken från början fria lexikala morfem utvecklas till obliga-
toriska grammatiska morfem) i skrift. Såhär beskrev jag förenklat 
utvecklingen i finska, estniska och votiska 1996: 
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“Stadium 1: illativformen av ett fritt lexikalt morfem, substan-
tivet kansa ‘folk, grupp’ utvecklas i obetonad position, genom en 
generalisering av betydelsen och en parallell reduktion/bearbetning 
av form från kansassa till 

Stadium 2: ett fritt grammatiskt morfem, postpositionen kanssa 
(finska) eller kaas(a) (estniska och votiska) ‘tillsammans med’. I 
finskt skriftspråk har utvecklingen stannat här, men i estniskan, 
votiskan och i informellt finskt talspråk har denna fria grammatiska 
morfem utvecklats vidare till

Stadium 3: ett bundet grammatiskt morfem, estniskt -ga, votiskt 
-kaa och finskt -kaa, böjningsändelse för kasus komitativ med bety-
delsen ‘med’.” (Juvonen 1996: 60-61)

Den estniska och den votiska utvecklingen har beskrivits gan-
ska detaljerat. Oinas (1961) beskriver hur estniskt skriftspråk från 
1600-talet rörde sig från stadium 2 till stadium 3; Ariste (1983) 
beskriver en liknande utveckling för votiska, med en helt gram-
matikaliserad ändelse omkring mitten av 1800-talet. Den finska 
utvecklingen skiljer sig åt i tal och skrift. “I finskt skriftspråk har 
utvecklingen stannat på stadium 2, men de dialektala formerna 
av postpositionen, kaas och kaa, öppnar för möjligheten av en 
gammal talspråklig användning. I ledigt finskt talspråk förekom-
mer -kaa idag som komitativändelse, speciellt hos barn”, skrev jag 
(Juvonen 1996: 61). Och jag är inte ensam om att ha påstått att 
det pågår en grammatikaliseringsprocess där  -kaa håller på att 
bli eller redan blivit en kasusändelse (se tex Nau 1995 och Stoltz 
m. fl. 2006; jämför dock Hakulinen m. fl. 2004: 1213-1214 för 
goda motargument för ändelsens status som kasus).  Men som 
Sirola-Belliard (2011: 136), som undersökt komitativens använd-
ning i nutida finskt skriftspråk mycket riktigt påpekar, har dylika 
påståenden om ledigt finskt talspråk hittills inte backats upp av 
empiriska bevis. Det är med andra ord hög tid att presentera 
empiriska belägg men också att nyansera bilden. Innan jag gör 
det, är det dock på sin plats att kort presentera de olika seman-
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tiska och funktionella kategorierna och deras prototypiska uttryck 
i världens språk1. 

Sällskap och verktyg i tvärspråklig belysning

Både finska och estniska använder sig av kasus och i viss mån 
adpositioner som de huvudsakliga grammatiska markörerna för 
olika semantiska och funktionella relationer mellan orden. I finska 
kan en social relation (hädanefter “sällskapsbetydelse”, komita-
tiv betydelse2) mellan deltagarna i en händelse anges antingen av 
kasuset komitativ med böjningsändelsen -ine+possessivsuffix (äiti 
laps-ine-en, ‘en mor med sitt/sina barn’) eller av en konstruktion 
med genitivformen av ett nomen, styrt av postpositionen kanssa3 
eller kortformerna kans och kaa (äiti laste-n(-sa) kanssa, ‘en mor 
med sina barn’). Om relationen snarare handlar om att den ena 
deltagaren använder sig av den andra deltagaren som verktyg 
(“verktygsbetydelse”, instrumentell betydelse) anges detta i 
finska vanligtvis med kasus adessiv (lyödä vasara-lla, ‘slå med en 
hammare’). I estniskan däremot uttrycks såväl sällskapsbety-
delsen (Jalutasin vennaga 'jag promenerade med min bror') som 
verktygsbetydelsen (Kirjutan masinaga 'jag skriver med skrivma-
skin') regelmässigt med kasus komitativ. Schlesinger (1979), och 
senare bla Stoltz m.fl. (2006, 2011) har beskrivit hur världens 
språk vanligen anger dessa och besläktade betydelser (komitativ 
och instrumentell betydelse, respektive), alltså huruvida man 

1  Jag tackar Mikael Parkvall för uppmuntrande kommentarer och korrektur-
läsning av texten.
2  I det följande kommer jag att använda kapitäler för att ange betydelse-
relationer, och benämningar som “(kasus) komitativ” för att åsyfta den 
morfosyntaktiska realiseringen av dessa.
3  Flera finska adpositioner kan inneha denna betydelse, men kanssa är den 
vanligaste av dessa (Hakulinen m. fl. 2004: 678), och den som föreslagits 
konkurrera med kasus komitativ.
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använder ett eller flera olika uttryck, eller rentav en blandning av 
dessa. Stoltz m. fl. (2006, 2011) har kommit fram till att finska 
och estniska tillhör olika typologiska grupper i detta avseende, 
såtillvida att finska är ett språk som skiljer de båda begreppen, 
medan estniska slagit samman kategorierna. I detta avseende 
uppvisar estniska (och även svenska) ett mer europeiskt mönster 
med identisk markering av betydelserna än finska. Det är på intet 
sätt ovanligt bland världens språk att uttrycka komitativ och 
instrumentalis på samma sätt, men strategin är kraftigt över-
representerad bland europeiska språk.

Finskt –ine-komitativ i skriftspråk

Typologiska generaliseringar baseras fortfarande ofta på grammatiska 
beskrivningar och fångar därför sällan individuella språks använd-
ningsmönster bortom prototypiskt bruk. Den finska komitativen 
kan enligt Hakulinen m. fl. (2004: 2011-2012) ange, förutom ren 
sällskapsbetydelse, även ägande eller kontroll över något (en pos-
sessiv betydelse som i opiskelija uusine ideoineen ‘en student med 
(sina) nya idéer’) samt en del-helhet-betydelse (puisto leikkipaik-
koineen ‘en park med lekplats’). Den har således typiska komitativa 
betydelser, men saknar i regel typiska instrumentella betydelser. 
Den finska komitativen har också vissa begränsningar i sin använ-
ding som saknas i estniska: den förekommer bara i pluralform4 och 
kan i regel inte användas med personliga pronomen (*minuineni, 
‘med mig’, *meinään, ‘med oss’; jfr estniskans minuga, meiega; se 
dock Hakulinen m. fl. 2004: 1208, 1211 för användning med vissa 
andra pronomina). 

4  Betydelsen av komitativ kan dock vara både singular och plural, dvs. isä 
poikineen kan användas för att syfta både till en far med sin son eller en far 
med sina söner.
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Sirola-Belliard (2011), som genomfört en studie av hur den 
lågfrekventa5 finska komitativen och konstruktioner med postpo-
sitionen kanssa används i ett skriftspråkskorpus (hon baserar sig 
främst på material ur dagstidningen Helsingin Sanomat) är ett väl-
kommet bidrag som nyanserar vår förståelse av hur den semantiska 
betydelsekategorin komitativ uttrycks i dagens finska. Det närmare 
redovisade materialet innehåller 572 meningar med -ine-komitativ 
och 400 meningar med postpositionen kanssa. Hon argumenterar 
att kasus komitativ inte håller på att ersättas av kanssa-konstruk-
tionen (inbegripandes några få exempel på formerna kans och kaa) 
i skrift, utan att den fortfarande är en produktiv om än lågfrek-
vent kasusform. Hennes huvudsakliga argument för detta är att 
kasusformen och kanssa-konstruktionen dels har olika betydelse i 
termer av förhållandet mellan deltagarna i konstruktionerna, och 
dels att de används i delvis olika funktioner i hennes data. Vidare 
är den relation som råder mellan deltagarna i -ine-konstruktionen 
asymmetrisk och den i kanssa-konstruktionen symmetrisk. Detta 
leder bland annat till att det bara är kanssa-konstruktionen som 
kan användas för att beteckna reciproka relationer, och bara -ine-
konstruktionen som kan användas för del-helhets-betydelser 
(meronymi) (Sirola-Belliard 2011: 144).

Användningen överlappar dock i den för båda prototypiska 
sällskapsbetydelsen mellan två människor som deltagare (med en 
klar numerär övervikt för kanssa-konstruktioner), den possessiva 
användningen (som även kan uttryckas med hjälp av andra kasus-
konstruktioner) och verktygsbetydelsen, även om den sistnämnda 
enligt henne bara uppvisar ett marginellt överlapp med övervikt för 
kasus komitativ (Sirola-Belliard 2011: 149). Vidare anför Sirola-
Belliard (2011: 143-144) att bara 30% av -ine-konstruktionerna i 

5  Enligt Hakulinen 1979: 107 har komitativ den lägsta frekvensen av alla 
finska kasusformer i skrift; se även Hakulinen m. fl. 2004: 1211. Den är 
också betydligt mindre vanlig i finsk tidningstext än i estnisk tidningstext, 
förhållandet är ungefär 1 till 4 (Sirola-Belliard 2011: 138). 
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hennes data kan ersättas med bibehållen betydelse av kanssa-kon-
struktioner, och omvänt: blott 15% av kanssa-konstruktionerna 
kan ersättas av -ine-konstruktioner. Hennes slutsats är att i skrift 
lever -ine-komitativen och har hälsan, och hotas inte av att ersättas 
av en ny konstruktion. 

Finskt kanssa, kans och kaa i ett talspråkskorpus

I projektet Tvåspråkighet i skolan samlade vi in material från såväl 
tvåspråkiga sverige-finska barn och ungdomar som enspråkiga 
finsk- och svenskspråkiga barn och ungdomar i motsvarande ålder, i 
Sverige och i Finland (se vidare i tex Viberg 1993). Detta cirka tjugo 
år gamla material består framför allt av talspråk. Vi spelade in tema-
tiska intervjuer i vilka vi sprängt in återberättande av filmsnuttar 
på såväl finska som svenska. 80 av intervjuerna är gjorda på finska 
med tvåspråkiga sverigefinska ungdomar från Stockholmstrakten, 
39 med enspråkigt finska ungdomar från Vanda. Deras ålder vid 
intervjutillfället varierade mellan 10 och 16. Som vuxet jämförel-
sematerial finns en återberättelse av en av filmerna av 19 studenter 
vid Helsingfors universitet6. Det var i detta material min känsla för 
användningen av kanssa, kans och kaa i talad finska ursprungligen 
bekräftades, och det är detta material jag nu (äntligen) analyserat 
ur denna synvinkel och redovisar för. Redovisningen tar fasta på 
de olika formernas totala frekvens och deras förekomst i olika bety-
delser. Vidare ställs, i likhet med vad som är fallet i Sirola-Belliard 
(2011), frågan om eventuell funktionell differentiering. Slutligen 
modifieras mitt eget tidigare påstående om kaa-elementets status i 
talad finska i ljuset av resultaten.

6  Det med ungdomarna inspelade materialet är i snitt ca en halvtimme per 
inspelning, medan det vuxna materialet består enbart av en maximalt 5 minu-
ter lång inspelning med var och en.
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Frekvens

Låt oss först fastställa, att komitativ med -ine är närmast frånvarande 
från det här analyserade materialet. Konstruktionen förekommer en 
enda gång i hela det inspelade materialet, i en idiomatisk konstruk-
tion, använt av en tvåspråkig sverigefinsk elev i årskurs 6:

Exempel 1. –ine-komitativ i en idiomatisk konstruktion.
ku se meni sisään ni siel kaatu se
när 3sg gick in så där ramlade 3sg

kaikki-ne ruok-ine päiv-ine-e ni kaatu siihen lattia-lle
all-kom mat-kom dag-kom-3sg.poss så ramlade dit golv-allat

‘När hen gick in så ramlade hen med mat och allt, ramlade ner på golvet’

Konstruktionen består av ett substantiv i komitativ följt av päivineen, 
ett i konstruktionen stelnat komitativt uttryck. Konstruktionen i 
sin helhet har sällskapsbetydelse, men betonar totalitet (Hakuli-
nen m. fl. 2004:1212). 

Genitivkonstruktioner med kanssa, kans och kaa (hädanefter 
k-konstruktioner) förekommer totalt 466 gånger i de 138 inspel-
ningarna. Samtliga ungdomar använder en k-konstruktion någon 
gång, jämfört med bara 10 av 19 inspelningar med de vuxna infor-
manterna. Det vuxna materialet är förmodligen för litet för att 
tillfälle till användning ska infinna sig för alla. Trots detta finns det 
en klar skillnad mellan det här analyserade talspråksmaterialet och 
det av Sirola-Belliard (2011) analyserade skrift språks materialet i 
fråga om frekvens.
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SällSkapsbetydelsen

Hela 95 % eller 442 av alla 466 förekomster av k-formerna anger 
en social relation mellan i första hand mänskliga deltagare, dvs. de 
anger vad jag här kallat sällskapsbetydelse. I exemplen 2-6 illus-
treras användningen med pronomen, egennamn, mänskliga, andra 
animata och inanimata referenter som deltagare. 

Exempel 2. Pronomen med k-konstruktion i sällskapsbetydelse. 
Tvåspråkig elev i åk 6. 
ne on aina tääl koululla aina mun kaa
3pl är alltid här skola-adess alltid 1sg-gen med

‘Här på skolan är dom alltid tillsammans med mig’

Samtliga tre k-konstruktioner förekommer i dessa data tillsammans 
med personliga pronomina. Bara första och andra personen före-
kommer som första omnämnanden av en referent; tredje persons 
personliga pronomina har tidigare etablerats som diskursreferenter 
medelst användning av substantiv som i t.ex. mun kaverit (första 
omnämnande) ‘mina kompisar’ kontra niitten kaa (senare omnäm-
nande), ‘med dom’. 

Exempel 3. Egennamn (mänsklig referent) med k-konstruktion i 
sällskapsbetydelse. Enspråkig elev i åk 6.
mä olin yhem Maritan kanssa vaan
1sg var en-gen Marita-gen med bara

‘Jag var bara med en7 (som heter) Marita’

Exempel 4. Substantiv med mänsklig referent med k-konstruktion i 
sällskapsbetydelse. Tvåspråkig elev i åk 7.
joka toinen kesä mun äitin kaa ja
var annan sommar 1sg-gen mor-gen med och

7  Se Juvonen 2005 för användningen av indefinita determinerare i talad finska.
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to- joka toinem mun isän kaa
an- var annan 1sg-gen far-gen med

‘varannan sommar med min mor och varannan med min far’

Exempel 5. Substantiv med mänsklig referent och animat referent 
med k-konstruktion i sällskapsbetydelse. Enspråkig elev i åk 4.
se mies meni vaimosa kanssa ja koirasa kanssa .hhh autoo
dem8 man gick fru- 

3sg.poss
med och hund-

3sg.poss
med .hhh bil-

illat
‘Mannen gick in i bilen med sin fru och med sin hund’8

Exempel 6. Inanimat referent med k-konstruktion i sällskapsbety-
delse. Tvåspråkig elev i åk 9.
mä oon ollu vain Kreetas luokan kaa oltiin
1sg är varit bera Kreta-iness klass-gen med var

‘Jag har bara varit på Kreta, vi var där med klassen’

Som exemplen illustrerar, förekommer k-konstruktioner i dessa 
data tillsammans med såväl substantiv med mänskliga referenter 
som med egennamn, med andra animata referenter och med ord 
som betecknar inanimater i sällskapsbetydelsen. Fördelningen av 
formerna och typ av referenter i sällskapsbetydelsen i hela materia-
let framkommer i Figur 1.

Som synes förekommer samtliga k-former i alla kombinationer 
av form och typ av referent i ungefär lika stor omfattning, men med 
viss tendens att använda de kortare formerna oftare med pronomina 
och mänskliga referenter (96% kaa, 94% kans och 89% kanssa).

8 Se Juvonen 2000a, 2000b, Laury 1997 för användningen av bestämda 
adnominala demonstrativor.
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Figur 1. Sällskapsbetydelse. Antal olika k-konstruktioner med olika 
slag av referenter.
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De resterande 44 förekomsterna (5%) av k-konstruktionerna förde-
lar sig mellan instrumentell och possessiv användning. Det finns 
inga k-konstruktioner med del-helhets-betydelse i dessa data.

Exempel 7. K-konstruktion med instrumentell betydelse. Ensprå-
kig elev i åk 6.
tuli sieltä pyörän kans
kom därifrån cykel-gen med

‘kom därifrån med cykel’

Exempel 8. K-konstruktion med possessiv betydelse. Tvåspråkig 
elev i åk 7.
ja sit se tuli semmosen oksan kanssa sinne
och sen 3sg kom en.sådan-gen gren-gen med dit

‘och sen så kom hen dit med en gren’
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Figur 2. Possessiv och instrumentell betydelse. Antal olika k-kon-
struktioner.

Eftersom antalet förekomster är lågt är det inte meningsfullt att 
uttala sig om några tendenser i materialet. Men som vi kan kon-
statera utifrån figur 2, förekommer alla tre k-konstruktioner i både 
den possessiva och den instrumentella betydelsen.

Utbytbarhet

Ett argument som Sirola-Belliard (2011:143-144) anförde för 
den föreslagna funktionella fördelningen mellan å ena sidan –ine-
komitativ och å andra sidan k-konstruktioner handlade om att 
k-konstruktionen  i hennes skriftspråksmaterial sällan kunde bytas 
ut mot ett uttryck med komitativ med bibehållen betydelse. Bara 
15% av uttrycken hade denna rörlighet. I det här analyserade 
materialet är rörligheten mycket större: av samtliga här analyserade 
k-konsttruktioner kan 31% enligt min bedömning ersättas mot en 
komitativ. Avlägsnar vi personliga pronomen som inte kan samfö-
rekomma med –ine-komitativ från beräkningen är utbytbarheten 
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hela 46%9. Det finns alltså en klar kvantitativ skillnad mellan hen-
nes skriftspråksdata och dessa data, men k-konstruktionen används 
även här i kontexter som inte enligt en bedömning går att uttrycka 
med komitativ.

Sjävständigt kanssa, kans och kaa

Förutom ovan analyserade 466 användningar av k-konstruktioner 
förekommer kanssa, kans och kaa ytterligare 85 gånger i materia-
let som en självständig partikel. Anledningen till att jag väljer att 
nämna även dessa användningar här är både deras funktion och 
deras betydelse. I samtliga här förekommande fall bär användningen 
en implikation om att referenten eller förhållandet som partikeln 
fokuserar inte är unik utan det finns alternativ eller andra som 
utsagan också gäller, dvs. de fungerar som inklusiva fokuspartiklar 
(Hakulinen m. fl. 2004: 803) där sällskapet utgörs av en ‘frånva-
rande’ deltagare10.  Exempel 9-12 illustrerar denna användning.

Exempel 9. Kans som fokuspartikel. Tvåspråkig elev i åk 9.
tos folkets hus siinä on kans elokuvateatteri
däri folkets hus där kop med biograf

‘där i Folkets Hus, där finns det också en biograf ’

I exempel 9 utgörs den frånvarande deltagaren av antingen andra bio-
grafer på andra ställen eller av andra lokaler på Folkets Hus, varav 
en är den biograf det talas om. Kontexten lämnar tolkningen öppen, 
men implikationen är att den biograf man talar om inte är unik i sitt 
slag, antingen som biograf eller som lokal på Folkets Hus.

9  Det är inte helt klart om Sirola-Belliard (2011:143) räknat med pronomina.
10  Även Sirola-Belliard (2011) nämner ‘frånvarande deltagare’, men eftersom 
hon studerat enbart k-konstruktioner ingår inte de självständiga användning-
arna i hennes redovisning.
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Exempel 10. Kans som fokuspartikel. Enspråkig elev i åk 2.
mu-st ne on kans ihan-ii
1sg-elat 3pl kop med fin-part.pl

‘jag tycker också de är fina’

Implikationen i exempel 10 är att det finns andra som delar talarens 
värdering, och ivmplikationen i exempel 11 att även andra än tala-
ren hade fångat en lax.

Exempel 11. Kans som fokuspartikel. Tvåspråkig elev i åk 4.
mu-lla oli kans kouku-ssa lohi kii
1sg-ades kop.pret med krok-ines lax fast

‘jag hade också en lax fast i kroken’

Exempel 12. Kaa som fokuspartikel. Tvåspråkig elev i åk 9.
niim mä luulen kaa
så 1sg tror med

‘det tror jag också’

I exempel 12 består implikationen av att talaren inte är ensam om 
sin tro. Just denna användning av k-partikeln har en motsvarighet 
även i svenska: exempel 12 skulle lika väl kunna översättas med ‘det 
tror jag med’ . Även exempel 9 skulle på svenska kunna uttryckas 
med ‘med’: ‘det finns en bio där med’. Motsvarande användning på 
svenska går dock utöver syftet med denna artikel, varför jag låter 
det vara osagt om svårigheten att använda ‘med’ i översättningen 
av de andra exemplen beror på den existentiella kopulan eller något 
annat.

Enligt Hakulinen m. fl. (2004: 804) förekommer kanssa, kans 
och kaa som fokuspartiklar enbart i talspråk. De placeras efter det 
fokuserade elementet och är till skillnad från framförställda fokus-
partiklar alltid betonade. Så även i dessa data.
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Sammanfattande slutsatser – kanssa, kans och kaa i 
finskt talspråk

I denna artikel redovisas en analys av samtliga förekomster av kasus 
komitativ och konstruktioner och självständig andvändning av 
kanssa, kans och kaa i ett tjugo år gammalt material av talad finska. 
Artikeln tar avstamp i å ena sidan mina egna och andras tidigare 
påståenden om att man i talad finska skulle ersatt –ine-komitativ 
med k-konstruktioner till och med till den grad att den skulle gram-
matikaliserats till en ny kasusändelse, å andra sidan i en nyligen 
publicerad analys av användningen av komitativer och k-kon-
struktioner i skrift (Sirola-Belliard 2011). Resultaten av min analys 
stämmer i vissa avseenden mycket väl överens med vad Sirola-Bel-
liard (2011) lyft fram som likheter och skillnader i användningen 
av å ena sidan –ine-komitativ och å andra sidan k-konstruktioner 
i sitt skriftspråksmaterial. I det här analyserade materialet kunde 
k-konstruktioner användas för att ange ett reciprokt förhållande 
och förekomma tillsammans med såväl egennamn som personliga 
pronomina – egenskaper som i hennes material bara kunde förknip-
pas med k-konstruktioner. Jag hittade inte heller några exempel på 
att k-konstruktionen skulle använts för att ange del-helhets-bety-
delse, som i hennes material alltid angavs med kasus komitativ.

Men det finns också skillnader mellan våra resultat. Den kanske 
mest slående skillnaden är den i det närmaste totala avsaknaden av 
komitativ i dessa data. Mot 466 förekomster av en k-konstruktion 
fanns det bara en enda förekomst av kasus komitativ i ett idiomatiskt 
uttryck (se Karlsson (1982: 132) om komitativer och idiomatisk 
betydelse). Vidare kunde långt fler k-konstruktioner ersättas med 
en komitativkonstruktion än i hennes data (31% eller t.o.m. 46% 
mot hennes 15%, se fotnot 9). Dessutom, som här illustrerats, 
finns det en enbart talspråklig användning av kanssa, kans och kaa 
som fokuspartiklar med sällskapsbetydelse, även om sällskapet i 
dessa fall är frånvarande och implicit. De här analyserade data är 
begränsade och något åldersstigna men visar att det finns en skill-
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nad mellan talspråk och skriftspråk ifråga om användningen av de 
studerade formerna, värd att studeras vidare.

Finns det en ny kasusform som helt eller delvis ersatt en annan i 
talad finska? Mitt svar är nej. Även om jag i detta material inte hittar 
några produktivt använda –ine-komitativer, så hittar jag inte heller 
ett entydigt positivt svar på frågan. Det som talar för en pågående 
grammatikaliseringsprocess är bland annat den totala dominansen 
av formen i förhållande till –ine-komitativen, att jag hittar exempel 
med kää som i isänkää, ‘med far’, dvs former som harmonierar med 
vokaler i ordstammen enligt finsk vokalharmoni och att jag hittar 
exempel där båda leden i en samordnad konstruktion markeras med 
k-element (se exempel 5). Det som talar emot att k-elementet skulle 
uppfattas som en kasusform är dels dess tre olika utryck, dels att det 
förekommer tillsammans med genitivformen av ett ord (kasus fogas 
normalt till ordstammen, se exempel 2-8) och att kongruensböjning 
mellan adjektivattribut och huvudordet saknas (se tex exempel 3; se 
även Hakulinen m. fl. 2004: 1213). Sammantaget får jag således 
modifiera mitt tidigare påstående och ansluta mig till Hakulinen 
m.fl (2004: 1213) som beskriver kaa som ett kasuslikt element 
(“sijapäätemäinen elementti”). Jag menar dock att även de övriga 
formerna, kanssa och kans, deltar i denna process vars utveckling vi 
har all anledning att återkomma till.

Epilog – några didaktiska slutsatser

Trettio år senare kommer jag ihåg vad vi pratade om på kvälls-
kursen i estniska. Om inte det är ett tecken på inspirerande och 
engagerande språkundervisning, så vet inte jag vad som skulle vara 
det. Tack, Raimo!
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