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Inledning

Syftet med detta dokument ar att formulera principer for kodning av own
communication management (OCM). OCM ar ett samlingsnamn pa de processer som talare anvander for att reglera sina egna sprakliga bidrag till kommunikativ interaktion (t.ex. planeringsfenomen, reparationer, editerande,
sjalvrattningar osv). Man kan urskilja tva beskrivningsdimensioner for dessa
processer: en relaterad till processens funktion och en baserad pa uttrycksstruktur. Notera dock att det inte nns en klar skiljelinje mellan funktion och uttrycksstruktur; det vi kallar en ytstrukturell beskrivning ar inte nodvandigtvis
hundraprocentigt ytstrukturorienterad, utan snarare huvudsakligen orienterad mot ytstruktur.
Exemplen i denna kodningsmanual aratergivna enligt transkriptionsstandarden speci cerad i [3] och [2].
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Datorverktyg

Kodningen underlattas avsevart av datoriserade transkriptionskodningsverktyg. Ett sadant verktyg ar TRACTOR (Transcription Coding Tool). Detta
verktyg och dess handhavande beskrivs i ett separat dokument ([1]), och den
foreliggande kodningsmanualen ar i stort sett oberoende av hur den praktiska
kodningsprocessen utformas. Det bor noteras att TRACTOR-versionen av
OCM-kodningsschemat anvander sig av de engelska kodningsettiketterna.
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Funktionskodning

OCM-fenomen kan alltsa klassi ceras bade fran ett funktionellt perspektiv
och fran ett perspektiv som tar hansyn till uttryckets struktur. Vi kan skilja
pa tva typer av OCM-funktioner:
1. Valrelaterad OCM (choice) hjalper talaren att vinna tid for processer
som har att gora med fortsatt val av innehall och typer av strukturerade
uttryck, speciellt minnessokande, tvekan, planering.

Exempel: de

e en

va heter de

valkyria

2. A ndringsrelaterad OCM (change) hjalper talaren att (pa basis av diverse inre och yttre aterkopplings-processer) andra redan producerat
innehall, struktur eller uttryck. Exempel pa andringsrelaterat OCM ar
sjalvreparationer och sjalvrattningar.

Exempel:

de e en bl
a

ja1 menar rod

bil

Kodning av dessa funktioner gors enligt foljande procedur:
1. Mark ut den maximala1 sekvens av ord som anvands for val- eller
andringsrelaterad OCM. (Denna sekvens motsvaras i exemplen ovan
Att sekvensen ska vara maximal innebar att man istallet for att koda en sammanhangande sekvens med era forekomster av en och samma OCM-funktion bor koda
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av text i fetstil.)
2. Valj motsvarande kod.
Observera att det ibland kan vara svart att avgora om ett segment ska markas
med change eller choice, t ex nar en talare forst forefaller soka efter ett ord
(choice) for att sedan ge upp och istallet borjar fundera pa hur han/hon ska
andra pa det som redan sagts (change). I sadana fall fa kodaren helt enkelt
lita till sina intuitioner och koda det forsta segmentet som change och det
andra som choice.
I andra fall kan det vara motiverat att koda ett och samma segment som
bade choice och change, speciellt da ett och samma segment innehaller er
an en OCM-struktur (se kapitel 4).
Exempel: ja vill ha banan [[na:]simple OCM expr ]lengthening jordgubbsglass2
I detta fall bor na kodas som bade choice och change eftersom na signalerar
att talaren vill andra pa det redan sagda, och forlangningen av a indikerar
att talaren vill vinna tid for att valja hur han/hon ska fortsatta. Observera
att kodning av bada funktionskategorierna inte far anvandas som ett satt att
indikera osakerhet pa vilken OCM-funktion ett segment har. I tveksamma
fall maste kodaren bestamma sig for vad som verkar vara den dominerande
funktionen och koda endast denna.
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Uttrycksstruktur

Ett antal olika uttryck och operationer kan anvandas for att realisera OCMfunktioner. Manga av dessa strukturer kan aven anvandas i andra syften,
men for OCM-kodning ar vi bara intresserade av OCM-relaterade forekomster.
Bland de uttrycksstrukturer som realiserar OCM kan vi skilja pa grundlaggande
och komplexa OCM-strukturer, dar de senare ar kombinationer av de forra.
hela sekvensen som en enda forekomst av OCM-funktionen.
Exempel: de e en [a0]choice [==]choice bla bil ?! de
2 Detta exempel a
r konstruerat.
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e en [a0 ==]choice bla bil

4.1 Grundlaggande OCM-strukturer (basic ocm features)


Grundlaggande OCM-uttryck (basic ocm expressions)
1. paus (pause), d v s brist pa tal och gest under en tur. Observera
att endast OCM-pauser, d v s pauser med OCM-funktion ska kodas (Pauser raknas har stipulativt som en sorts uttryck.)
Exempel: de betyder att [//]pause alla forsoker va ett steg
f
ore hela tiden



2. enkla OCM-uttryck (simple ocm expression), t ex eh, ah, m,
liksom, eller, na.
Exempel: ja kom a tanka pa [ah]simple OCM expr torpet
3. explicita OCM-fraser (explicit ocm phrase), t.ex. vad heter
det, rattare sagt, sa att saga
4. andra OCM-ljud (other ocm sound) som ar svara att klassi cera,
t.ex. smackande, suckar mm
Grundlaggande OCM-operationer (basic ocm operations)
1. Forlangning av kontinuerliga ljud (lengthening of continuant),
dvs ljud som gar att halla ut.

Exempel: ja hade ju hoppat over dom har konstiga figurerna
[ inte:]lengthening of continuant ja0 alltsa

f
o ja

2. Sjalvavbrott (self interruption), d v s talaren avbryter sig sjalv
mitt i ett ord eller mitt i en fras. Sjalvavbrott kan alltsa forekomma
antingen mitt i ett ord, vanligtvis markt med + i transkriptionen,
eller mellan tva ord. Det senare fallet indikeras inte explicit i transkriptionen, utan syns vanligtvis enbart som en plotsligt avbrott
i den foregaende syntaktiska strukturen, eventuellt foljt av enkla OCM-strukturer som t ex pauser och tvekljud. Vid kodning
av sjalvavbrott mellan tva ord markeras det ord som forekommer
omedelbart fore avbrottet
Exempel: sa [ma+]self interruption a just de a a
Exempel: men [vi]self interruption ja1 tankte att vi far val
l
osa de0
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3. Sjalvrepetition (self repetition), d v s talaren upprepar nagot
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 nagot annat an
OCM-strukturer forekommer mellan upprepningarna, sa raknas
det inte som sjalvrepetition.
Denna de nition kan fangas i ett ett enkelt schema for sjalvrepetition:
Schema SR: A (OCM) A
Detta schema tolkas sa att ett ord eller en fras A foljd av samma
ord eller fras A, eventuellt med (grundlaggande) OCM-strukturer
mellan, utgor ett fall av upprepning3.

Exempel: de e valt bara bara for att de ska
Exempel4: de e valt bara for [bara for]self repetition

ska

Exempel5: de

e valt bara 
a1 /

ska

[bara]self

att de

or att de
repetition f

Kodning av dessa uttrycksstrukturer gors enligt foljande procedur:
1. Mark ut ett grundlaggande OCM-uttryck eller ett uttryck (ord) som
realiserar en grundlaggande OCM-operation (Denna sekvens motsvaras
i exemplen ovan av text i fetstil.) Observera att i fallet \sjalvrepetition"
markeras endast upprepningen/upprepningarna.
2. Valj den kod vars de nition passar det markta segmentet.
Dessa drag kan forekomma isolerade eller i kombination. Nar de kombineras
kan de appliceras pa samma segmentella uttryck, t.ex. forlangning av en
vokal i ett enkelt OCM-uttryck som i sig sjalvt uttrycker en choice-funktion
Det tva forekomsterna av A behover inte vara helt identiska; de kan tex vara olika
uttalsvarianter av samma ord/uttryck, eller nagon forekomst kan vara avbruten. Detta
galler aven de scheman som ges i kapitel 4.2.
4 Detta exempel 
ar konstruerat.
5 Detta exempel 
ar konstruerat.
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(ah ) a:h). De kan ocksa forekomma i sekvens, t.ex en paus foljd av ett
enkelt OCM-uttryck (// ah).
Exempel : for att inte [aah]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 pa olika satt att modi era
den sprakliga strukturen. Samtliga komplexa OCM-operationer har alltsa
change-funktion, och beh
over darfor inte funktionskodas. Komplexa OCMoperationer involverar alltid ett sjalvavbrott, som ofta kompletteras med ett
antal andra grundlaggande OCM-strukturer.
Nedan anges schematiska de nitioner av de komplexa OCM-operationerna.
Dessa de nitioner ar inte tvingande , d v s de behover ej alltid foljas exakt. Daremot bor kodaren alltid anteckna de fall dar ett yttrandesegment
kodas sasom realiserande en viss OCM-operation trots att segmentet inte
uppfyller den schematiska de nitionen. Helst bor hela yttrandet nedtecknas, tillsammans med den aktuella transkriptionens namn. Da kodningen
gors med TRACTOR bor aven de si ror som anger segmentets position i
transkriptionen nedtecknas. Dessa fall bor sedan diskuteras gemensamt av
kodningsgruppen da de i vissa fall kan motivera andringar i kodningsmanualen.
Observera att (sjalv)avbrott i de schematiska de nitionerna symboliseras
med \+". Detta innebar inte att dessa avbrott alltid maste vara indikerade med \+" i transkriptionen; ibland kan avbrottet ske efter att ett helt
ord uttalats, och da syns avbrottet eventuellt bara som en paus.
I de nitionerna forekommer ocksa symbolen (OCM). Detta betyder att har
kan eventuellt (grundlaggande) OCM-strukturer forekomma. Generellt sett
kan OCM-strukturer alltid forekomma efter sjalvavbrott.
Da det inte nns nagra komplexa OCM-uttryck, sammanfaller kategorierna "komplexa
OCM-uttryck" och "komplexa OCM-operationer".)
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Forkortningarna \LC" och \RC" kan utlasas \Left Context" respektive \Right
Context". Si rorna \1" och \2" indikerar om det ror sig om den forsta eller
andra instansieringen av ett schematiskt element. Den andra instansieringen
(t ex LC2) utgor alltsa en upprepning av den forsta (i detta fall LC1).
Vissa schematiska element forekommer inom parenteser. Dessa parenteser
indikerar att elementet ar optionellt, d v s att det kan, men maste inte,
forekomma. Observera dock att om den ena instansieringen av ett schematiskt element (t ex RC1) nns med sa maste aven den andra instansieringen
(i detta fall RC2) nnas med
For att oka lasligheten i exemplen nedan har all funktionell kodning och all
strukturkodning utover den beskrivna operationen utelamnats.
1. Strykning (deletion) forekommer da material tydligt utelamnas i upprepningen.
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

[ ]
2. Insattning (insertion) forekommer da material tydligt skjuts in (mitt)
i upprepningen.
Schema I: (LC1) RC1+ (OCM) (LC2) inserted RC2
Exempel: de maste han va for att han [snabbt]LC1 [pa+]RC1 [snabbt]LC2
[ska kunna ta beslut]inserted [pa]RC2 en tiondels sekund
Insattning kan aven forekomma utan aterknytande8.
Exempel: men [vi0]RC1 [ja1 tankte att]inserted [vi0]RC2 far val
// de e LC 2 farlit f
or naturen7

l
osa de09

Detta exempel ar konstruerat.
Nar en del av det som sas fore ett sjalvavbrott uprepas efter avbrottet talar man om
aterknytande
(eng. resumption).
9 Notera att detta ocks
a kan tankas vara ett fall av substitution snarare an insattning,
dar ja1 ersatter vi0. Vilken operation det ar fragan om maste kodaren sjalv avgora genom
att anvanda sina sprakliga intuitioner. I sadana fall ar det ofta till stor hjalp att lyssna
pa ljudinspelningen.
7
8
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3. Utbyte (substitution) forekommer da material tydligt byts ut i upprepningen.
Schema S (LC1) substituted (RC1)+ (OCM) (LC2) substitute (RC2)
Exempel: sa de [kanns]LC1 [som]substituted [de e va+]RC1 [kanns]LC2
[att]substitute [de e valt]RC2 bara for att
A ven substitution kan forekomma utan aterknytning, om det ersatta
elemetet (substituted) och det ersattande elementet (substitute) har
samma roll i satsen.
Exempel: de0 [blir]substituted [valdit]RC1 [later]substitute [valdit]RC2 jobbit
Ibland forekommer substitution med enklast tankbara struktur, dar
aven elementet RC i schemat ovan ar utelamnat. A ven har maste det
ersatta elemetet och det ersattande elementet har samma roll i satsen.
Exempel: ska vi aterkalla lite grann [om]substituted / [AV]substitute de vi
talade om forra veckan
Exempel: han talade om [vara]substituted e1 eller [var]substitute nya datoriserade varld
4. Omkastning (reordering) forekommer da 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 [la+]RC1 [ hade]LC2
[inte]re b [ja]re a [last]RC2 dom siderna
Kodning av dessa operationer gors enligt foljande procedur:
Givet att du hittat ett yttrandesegment som uppfyller nagon av de ovanstaende
de nitionerna, gor foljande:
1. Markera relevant del del (ord eller fras) av segmentet
2. Valj den kod som bestams av typen av struktur och segmentets schematiska del i de nitionen av strukturen, t ex inserted eller RC1.
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