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1 Inledning

Syftet med detta dokument �ar att formulera principer f�or kodning av own

communication management (OCM). OCM �ar ett samlingsnamn pa de pro-
cesser som talare anv�ander f�or att reglera sina egna spr�akliga bidrag till kom-
munikativ interaktion (t.ex. planeringsfenomen, reparationer, editerande,
sj�alvr�attningar osv). Man kan urskilja tv�a beskrivningsdimensioner f�or dessa
processer: en relaterad till processens funktion och en baserad p�a uttrycksstruk-
tur. Notera dock att det inte �nns en klar skiljelinje mellan funktion och ut-
trycksstruktur; det vi kallar en ytstrukturell beskrivning �ar inte n�odv�andigtvis
hundraprocentigt ytstrukturorienterad, utan snarare huvudsakligen orien-
terad mot ytstruktur.

Exemplen i denna kodningsmanual �ar�atergivna enligt transkriptionsstandar-
den speci�cerad i [3] och [2].
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2 Datorverktyg

Kodningen underl�attas avsev�art av datoriserade transkriptionskodningsverk-
tyg. Ett s�adant verktyg �ar TRACTOR (Transcription Coding Tool). Detta
verktyg och dess handhavande beskrivs i ett separat dokument ([1]), och den
f�oreliggande kodningsmanualen �ar i stort sett oberoende av hur den praktiska
kodningsprocessen utformas. Det b�or noteras att TRACTOR-versionen av
OCM-kodningsschemat anv�ander sig av de engelska kodningsettiketterna.

3 Funktionskodning

OCM-fenomen kan allts�a klassi�ceras b�ade fr�an ett funktionellt perspektiv
och fr�an ett perspektiv som tar h�ansyn till uttryckets struktur. Vi kan skilja
p�a tv�a typer av OCM-funktioner:

1. Valrelaterad OCM (choice) hj�alper talaren att vinna tid f�or processer
som har att g�ora med fortsatt val av inneh�all och typer av strukturerade
uttryck, speciellt minness�okande, tvekan, planering.

Exempel: de e en va heter de valkyria

2. �Andringsrelaterad OCM (change) hj�alper talaren att (p�a basis av di-
verse inre och yttre �aterkopplings-processer) �andra redan producerat
inneh�all, struktur eller uttryck. Exempel p�a �andringsrelaterat OCM �ar
sj�alvreparationer och sj�alvr�attningar.

Exempel: de e en bl�a ja1 menar r�od bil

Kodning av dessa funktioner g�ors enligt f�oljande procedur:

1. M�ark ut den maximala1 sekvens av ord som anv�ands f�or val- eller
�andringsrelaterad OCM. (Denna sekvens motsvaras i exemplen ovan

1Att sekvensen ska vara maximal inneb�ar att man ist�allet f�or att koda en sam-
manh�angande sekvens med era f�orekomster av en och samma OCM-funktion b�or koda

2



av text i fetstil.)

2. V�alj motsvarande kod.

Observera att det ibland kan vara sv�art att avg�ora om ett segment ska m�arkas
med change eller choice, t ex n�ar en talare f�orst f�orefaller s�oka efter ett ord
(choice) f�or att sedan ge upp och ist�allet b�orjar fundera p�a hur han/hon ska
�andra p�a det som redan sagts (change). I s�adana fall f�a kodaren helt enkelt
lita till sina intuitioner och koda det f�orsta segmentet som change och det
andra som choice.

I andra fall kan det vara motiverat att koda ett och samma segment som
b�ade choice och change, speciellt d�a ett och samma segment inneh�aller er
�an en OCM-struktur (se kapitel 4).

Exempel: ja vill ha banan [[n�a:]simple OCM expr]lengthening jordgubbsglass2

I detta fall b�or n�a kodas som b�ade choice och change eftersom n�a signalerar
att talaren vill �andra p�a det redan sagda, och f�orl�angningen av �a indikerar
att talaren vill vinna tid f�or att v�alja hur han/hon ska forts�atta. Observera
att kodning av b�ada funktionskategorierna inte f�ar anv�andas som ett s�att att
indikera os�akerhet p�a vilken OCM-funktion ett segment har. I tveksamma
fall m�aste kodaren best�amma sig f�or vad som verkar vara den dominerande
funktionen och koda endast denna.

4 Uttrycksstruktur

Ett antal olika uttryck och operationer kan anv�andas f�or att realisera OCM-
funktioner. M�anga av dessa strukturer kan �aven anv�andas i andra syften,
men f�or OCM-kodning �ar vi bara intresserade av OCM-relaterade f�orekomster.

Bland de uttrycksstrukturer som realiserar OCM kan vi skilja p�a grundl�aggande
och komplexa OCM-strukturer, d�ar de senare �ar kombinationer av de f�orra.

hela sekvensen som en enda f�orekomst av OCM-funktionen.
Exempel: de e en [�a0]choice [==]choice bl�a bil �! de e en [�a0 ==]choice bl�a bil
2Detta exempel �ar konstruerat.
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4.1 Grundl�aggande OCM-strukturer (basic ocm features)

� Grundl�aggande OCM-uttryck (basic ocm expressions)

1. paus (pause), d v s brist p�a tal och gest under en tur. Observera
att endast OCM-pauser, d v s pauser med OCM-funktion ska ko-
das (Pauser r�aknas h�ar stipulativt som en sorts uttryck.)

Exempel: de betyder att [//]pause alla f�ors�oker va ett steg

f�ore hela tiden

2. enkla OCM-uttryck (simple ocm expression), t ex eh, �ah, m,
liksom, eller, n�a.

Exempel: ja kom �a t�anka p�a [�ah]simple OCM expr torpet

3. explicita OCM-fraser (explicit ocm phrase), t.ex. vad heter
det, r�attare sagt, s�a att s�aga

4. andra OCM-ljud (other ocm sound) som �ar sv�ara att klassi�cera,
t.ex. smackande, suckar mm

� Grundl�aggande OCM-operationer (basic ocm operations)

1. F�orl�angning av kontinuerliga ljud (lengthening of continuant),
dvs ljud som g�ar att h�alla ut.

Exempel: ja hade ju hoppat �over dom h�ar konstiga figurerna

f�o ja [ inte:]lengthening of continuant ja0 allts�a

2. Sj�alvavbrott (self interruption), d v s talaren avbryter sig sj�alv
mitt i ett ord eller mitt i en fras. Sj�alvavbrott kan allts�a f�orekomma
antingen mitt i ett ord, vanligtvis m�arkt med + i transkriptionen,
eller mellan tv�a ord. Det senare fallet indikeras inte explicit i tran-
skriptionen, utan syns vanligtvis enbart som en pl�otsligt avbrott
i den f�oreg�aende syntaktiska strukturen, eventuellt f�oljt av en-
kla OCM-strukturer som t ex pauser och tvekljud. Vid kodning
av sj�alvavbrott mellan tv�a ord markeras det ord som f�orekommer
omedelbart f�ore avbrottet

Exempel: s�a [ma+]self interruption a just de a �a

Exempel: men [vi]self interruption ja1 t�ankte att vi f�ar v�al

l�osa de0
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3. Sj�alvrepetition (self repetition), d v s talaren upprepar n�agot
som han/hon precis har sagt. Det som upprepas kan vara antingen
ett ord eller en hel fras, och eventuellt kan OCM-strukturer dyka
upp mellan upprepningarna. Observera att om n�agot annat �an
OCM-strukturer f�orekommer mellan upprepningarna, s�a r�aknas
det inte som sj�alvrepetition.

Denna de�nition kan f�angas i ett ett enkelt schema f�or sj�alvrepetition:

Schema SR: A (OCM) A

Detta schema tolkas s�a att ett ord eller en fras A f�oljd av samma
ord eller fras A, eventuellt med (grundl�aggande) OCM-strukturer
mellan, utg�or ett fall av upprepning3.

Exempel: de e valt bara bara f�or att de ska

Exempel4: de e valt bara f�or [bara f�or]self repetition att de

ska

Exempel5: de e valt bara �a1 / [bara]self repetition f�or att de

ska

Kodning av dessa uttrycksstrukturer g�ors enligt f�oljande procedur:

1. M�ark ut ett grundl�aggande OCM-uttryck eller ett uttryck (ord) som
realiserar en grundl�aggande OCM-operation (Denna sekvens motsvaras
i exemplen ovan av text i fetstil.) Observera att i fallet \sj�alvrepetition"
markeras endast upprepningen/upprepningarna.

2. V�alj den kod vars de�nition passar det m�arkta segmentet.

Dessa drag kan f�orekomma isolerade eller i kombination. N�ar de kombineras
kan de appliceras p�a samma segmentella uttryck, t.ex. f�orl�angning av en
vokal i ett enkelt OCM-uttryck som i sig sj�alvt uttrycker en choice-funktion

3Det tv�a f�orekomsterna av A beh�over inte vara helt identiska; de kan tex vara olika
uttalsvarianter av samma ord/uttryck, eller n�agon f�orekomst kan vara avbruten. Detta
g�aller �aven de scheman som ges i kapitel 4.2.

4Detta exempel �ar konstruerat.
5Detta exempel �ar konstruerat.
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(�ah ) �a:h). De kan ocks�a f�orekomma i sekvens, t.ex en paus f�oljd av ett
enkelt OCM-uttryck (// �ah).

Exempel : f�or att inte [�a�ah]simple ocm expression [//]pause [eh]simple ocm expr

f�or att h�alla en del gr�oder vid liv

4.2 Komplexa OCM-operationer (complex ocm operations)

Komplexa OCM-operationer6 �ar ett samlingsnamn p�a olika s�att att modi�era
den spr�akliga strukturen. Samtliga komplexa OCM-operationer har allts�a
change-funktion, och beh�over d�arf�or inte funktionskodas. Komplexa OCM-
operationer involverar alltid ett sj�alvavbrott, som ofta kompletteras med ett
antal andra grundl�aggande OCM-strukturer.

Nedan anges schematiska de�nitioner av de komplexa OCM-operationerna.
Dessa de�nitioner �ar inte tvingande, d v s de beh�over ej alltid f�oljas ex-
akt. D�aremot b�or kodaren alltid anteckna de fall d�ar ett yttrandesegment
kodas s�asom realiserande en viss OCM-operation trots att segmentet inte
uppfyller den schematiska de�nitionen. Helst b�or hela yttrandet nedteck-
nas, tillsammans med den aktuella transkriptionens namn. D�a kodningen
g�ors med TRACTOR b�or �aven de si�ror som anger segmentets position i
transkriptionen nedtecknas. Dessa fall b�or sedan diskuteras gemensamt av
kodningsgruppen d�a de i vissa fall kan motivera �andringar i kodningsman-
ualen.

Observera att (sj�alv)avbrott i de schematiska de�nitionerna symboliseras
med \+". Detta inneb�ar inte att dessa avbrott alltid m�aste vara indiker-
ade med \+" i transkriptionen; ibland kan avbrottet ske efter att ett helt
ord uttalats, och d�a syns avbrottet eventuellt bara som en paus.

I de�nitionerna f�orekommer ocks�a symbolen (OCM). Detta betyder att h�ar
kan eventuellt (grundl�aggande) OCM-strukturer f�orekomma. Generellt sett
kan OCM-strukturer alltid f�orekomma efter sj�alvavbrott.

6D�a det inte �nns n�agra komplexa OCM-uttryck, sammanfaller kategorierna "komplexa
OCM-uttryck" och "komplexa OCM-operationer".)
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F�orkortningarna \LC" och \RC" kan utl�asas \Left Context" respektive \Right
Context". Si�rorna \1" och \2" indikerar om det r�or sig om den f�orsta eller
andra instansieringen av ett schematiskt element. Den andra instansieringen
(t ex LC2) utg�or allts�a en upprepning av den f�orsta (i detta fall LC1).

Vissa schematiska element f�orekommer inom parenteser. Dessa parenteser
indikerar att elementet �ar optionellt, d v s att det kan, men m�aste inte,
f�orekomma. Observera dock att om den ena instansieringen av ett schema-
tiskt element (t ex RC1) �nns med s�a m�aste �aven den andra instansieringen
(i detta fall RC2) �nnas med

F�or att �oka l�asligheten i exemplen nedan har all funktionell kodning och all
strukturkodning ut�over den beskrivna operationen utel�amnats.

1. Strykning (deletion) f�orekommer d�a material tydligt utel�amnas i up-
prepningen.

Schema D: LC1 deleted (RC1)+ (OCM) LC2 (RC2)

Exempel: men [de e]LC1 [ju]deleted [farlit]RC1 // [de e]LC2 [farlit]RC2
f�or naturen

Exempel: men [de e]LC1 [ju]deleted // [de e]LC2 farlit f�or naturen7

2. Ins�attning (insertion) f�orekommer d�a material tydligt skjuts in (mitt)
i upprepningen.

Schema I: (LC1) RC1+ (OCM) (LC2) inserted RC2

Exempel: de m�aste han va f�or att han [snabbt]LC1 [p�a+]RC1 [snabbt]LC2
[ska kunna ta beslut]inserted [p�a]RC2 en tiondels sekund

Ins�attning kan �aven f�orekomma utan �aterknytande8.

Exempel: men [vi0]RC1 [ja1 t�ankte att]inserted [vi0]RC2 f�ar v�al

l�osa de09

7Detta exempel �ar konstruerat.
8N�ar en del av det som sas f�ore ett sj�alvavbrott uprepas efter avbrottet talar man om

�aterknytande (eng. resumption).
9Notera att detta ocks�a kan t�ankas vara ett fall av substitution snarare �an ins�attning,

d�ar ja1 ers�atter vi0. Vilken operation det �ar fr�agan omm�aste kodaren sj�alv avg�ora genom
att anv�anda sina spr�akliga intuitioner. I s�adana fall �ar det ofta till stor hj�alp att lyssna
p�a ljudinspelningen.
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3. Utbyte (substitution) f�orekommer d�a material tydligt byts ut i upprep-
ningen.

Schema S (LC1) substituted (RC1)+ (OCM) (LC2) substitute (RC2)

Exempel: s�a de [k�anns]LC1 [som]substituted [de e va+]RC1 [k�anns]LC2
[att]substitute [de e valt]RC2 bara f�or att

�Aven substitution kan f�orekomma utan �aterknytning, om det ersatta
elemetet (substituted) och det ers�attande elementet (substitute) har
samma roll i satsen.

Exempel: de0 [blir]substituted [v�aldit]RC1 [l�ater]substitute [v�aldit]RC2 job-
bit

Ibland f�orekommer substitution med enklast t�ankbara struktur, d�ar
�aven elementet RC i schemat ovan �ar utel�amnat. �Aven h�ar m�aste det
ersatta elemetet och det ers�attande elementet har samma roll i satsen.

Exempel: ska vi�aterkalla lite grann [om]substituted / [AV]substitute de vi
talade om f�orra veckan

Exempel: han talade om [v�ara]substituted e1 eller [v�ar]substitute nya da-
toriserade v�arld

4. Omkastning (reordering) f�orekommer d�a material tydligt kastas om i
upprepningen.

Schema R: LC1 re a re b RC1+ (OCM) LC2 re b re a RC2

Exempel: men sen [hade]LC1 [ja]re a [inte]re b [l�a+]RC1 [ hade]LC2
[inte]re b [ja]re a [l�ast]RC2 dom siderna

Kodning av dessa operationer g�ors enligt f�oljande procedur:

Givet att du hittat ett yttrandesegment som uppfyller n�agon av de ovanst�aende
de�nitionerna, g�or f�oljande:

1. Markera relevant del del (ord eller fras) av segmentet

2. V�alj den kod som best�ams av typen av struktur och segmentets schema-
tiska del i de�nitionen av strukturen, t ex inserted eller RC1.
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