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1. Inledning 
 
Denna uppsats innehåller en beskrivning av talspråkskorpusen (GSLC) vid 
institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, samt en sammanfattning av de olika 
typer av analys och verktyg som har utvecklats för arbete med denna korpus. Arbete 
på korpusen inleddes under sent 1970-tal (det finns dock även material från 1960-
talet) och har inkrementellt byggts på sedan dess. Idag innehåller korpusen ca. 1,3 
millioner ord från omkring 25 olika sociala verksamheter. Korpusen har byggts upp 
för att tillgodose det växande intresset inom lingvistik för naturalistiska talspråksdata. 
En utgångspunkt är här att talspråk i stor utsträckning varierar i olika sociala 
verksamheter med avseende på uttal, ordförråd, grammatik och kommunikativa 
funktioner. Målsättningen för korpusen är att inkludera talspråk från så många typer 
av social verksamhet som möjligt för att få en mera fullständig förståelse av den roll 
språk och kommunikation spelar i mänskligt socialt liv. Denna typ av talspråkskorpus 
är fortfarande relativt unik, t.o.m. för engelska, eftersom många talspråkskorpora har 
insamlats för speciella syften såsom taligenkänning, fonetik, dialektal variation eller 
interaktion med ett datorstött dialogsystem. Oftast kommer också inspelningarna från 
en mycket begränsad verksamhet eller domän, se t.ex. Edinburgh Map Task (Isard 
och Carletta (1995), TRAINS (Heeman och Allen (1994) Waxholm (Blomberg m.fl. 
(1993). Jämfört med engelska korpora liknar Göteborgskorpusen kanske mest den nya 
zeeländska Wellington Corpus of Spoken New Zealand English (Holmes, Vine och 
Johnson 1998), men den har också gemensamma drag med BNC (British National 
Corpus) och London/Lund-korpusen (Svartvik 1990). Likheter finns också med den 
danska BySoc-korpusen (Gregersen 1991, Henrichsen 1997). När det gäller 
inspelningar baseras korpusen till 50% på audio- och till 50% på videoinspelningar av 
naturalistiskt förekommande interaktion.  
 
Inspelningarna har transkriberats enligt en transkriptionsstandard, GTS 6.2 (Nivre 
1999b), (den har testats på kinesiska, arabiska, engelska, spanska, bulgariska och 
finska) och en språkspecifik del som gäller svenska – Modifierad Standard-Ortografi, 
MSO, f.n. version 6 (Nivre 1999a). Båda delarna har gått igenom 6 stora revisioner 
och flera mindre. För att förbättra reliabiliteten kontrolleras alla transkriptioner av en 
person utöver transkriptören. De kontrolleras också automatiskt så att deras format 
blir korrekt innan de inkluderas i korpusen. I MSO används standardortografi om det 
inte finns flera konventionella talspråksvarianter av ett ord. När det finns flera 
varianter hålls de isär grafiskt. Även om målet är att hålla transkriptionerna enkla, 
innehåller standarden talspråksdrag såsom kontrastiv betoning, överlapp och pauser. 
Den innehåller också procedurer för att anonymisera transkriptioner och för att 
introducera kommentarer gällande delar av transkriptionen.  
 



Parallellt med att korpusen insamlats och transkriberats har kontinuerligt olika 
datorbaserad verktyg utvecklats för att underlätta arbetet med korpusen. Dessa 
beskrivs korfattat nedan. Genom att använda korpusen och dessa verktyg har vi 
kunnat göra olika typer av kvalitativ och kvantitativ analys, ett exempel på detta är en 
bok med jämförelser av frekvenser för svenskt tal- och skriftspråk (Allwood 1998). 
Boken innehåller ordfrekvenser både för ord skrivna i MSO-format och skrivna i 
standardortografiskt format. Den innehåller vidare statistik gällande ordklasser i tal 
och skrift, grundade på en automatisk probabilistisk taggning som ger 97% korrekt 
klassifikation. Korpusen har inte bara bearbetats automatiskt utan har också använts 
för olika typer av manuell kodning, t.ex. ”kommunikationsreglering” (innefattande 
tvekljud, taländringar, återkoppling och turtagande), talakter, åtaganden, missförstånd 
etc. (Allwood 2001). Korpusen kan också utnyttjas för andra typer av kvalitativ 
analys, t.ex. för CA-relaterad sekventiell analys. Inspelningarna i korpusen 
digitaliseras kontinuerligt på digitala band eller CD med Mpeg-kompression. Varje 
CD innehåller både transkriptioner och inspelningar. 
 
2. GSLC och andra korpora i Göteborg 
 
Talspråkskorpora vid institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet innehåller 
förutom GSLC flera andra typer av korpora, se tabell 1 nedan. Dessutom arbetar vi 
också med talspråkskorpora som insamlats av andra forskargrupper. 
 
Tabell 1. Talspråkskorpora vid Göteborgs universitet, institutionen för lingvistik 
• Göteborgskorpusen för talspråk – GSLC (kärnkorpusen – vuxna 

förstaspråkstalare av svenska), 1,3 millioner ord 
• Talare med afasi 
• Barnspråkskorpus (svenska och andra nordiska språk), 0, 75 millioner ord 

inkluderande vuxna deltagare 
• Utbildningsprocess, 416 longitudinella intervjuer, 2 millioner ord 
• Talspråkskorpora med icke-svenska vuxna  
o Kinesiska (70 000 ord) 
o Bulgariska (25 000 ord) 
o Arabiska 
o Engelska (10 000 ord) + BNC 
o Finska 
o Italienska (3 000 ord) 
o Norska (140 000 ord) 
o Spanska 

• Wizard-of-Oz och Bionisk korpus 
• Interkulturell kommunikationskorpus 

 
 
Det är kärnkorpusen (GSLC) vi kommer att fokusera på i denna artikel. I tabell 2 
nedan presenterar vi några data om denna korpus. Som nämnts ovan är korpusen 
baserad på sociala verksamheter snarare än på t.ex. dialekter eller kategoriseringar av 
talare som socialklass eller kön. Emellertid kan omgrupperingar eller urval från 
korpusen göras på basis av sådana kriterier. De begränsningar som finns för våra 
möjligheter att skapa subkorpora är beroende av att vi inte alltid har den information 
som skulle behövas om individuella talare. 
 



 
Tabell 2. GSLC – Göteborgskorpusen för talspråk 
 
Typ av social 
verksamhet 

Antal 
inspelning-
ar 

Genom-
snittligt 
antal talare 

Antal 
sektion-
er* 

Ordföre-
komster 
(inklusive 
pauser och 
kommen-
tarer) 

Hörbara 
ordföre-
komster 

Duration** 

Auktion  2  6,0   111  26 776  26 459  3:14:11 
Bussförare/ 
passagerare  

 1  33,0   20  1 360  1 345  0:13:33 

Konsultation  16  3,0   239  34 865  34 285  2:44:25 
Rättegång  6  5,0   79  33 401  33 261  3:58:33 
Middag  5  8,0   30  30 738  30 001  2:49:54 
Diskussion  34  5,8   255  240 426  237 583  17:19:24 
Fabrik  5  7,4   48  29 024  28 860  2:19:47 
Formellt möte  13  9,7   186  219 352  215 582  15:45:54 
Hotell  9  19,2   183  18 950  18 137  6:47:50 
Informellt samtal  22  4,4   152  94 490  93 436  7:48:41 
Informationsservice   32  2,1   40  14 700  14 614  0:13:40 
Intervju  58  2,9   1 031  396 758  393 907  30:34:27 
Föreläsning  2  3,5   3  14 682  14 667  1:38:00 
Marknad  4  24,2   38  12 581  12 175  2:18:37 
Högmässa  2  3,5   10  10 273  10 234  1:10:45 
Återbreättande av 
artikel 

 7  2,0   7  5 331  5 290  0:42:00 

Rollspel  2  2,5   7  5 702  5 652  0:39:16 
Affär  49  7,4   139  36 385  34 976  6:40:46 
Uppgiftscentrerad 
dialog 

 26  2,3   46  15 475  15 347  2:05:20 

Terapi  2  7,0   8  13 841  13 529  2:04:07 
Mässa  16  2,1   16  14 353  14 116  1:12:46 
Resebyrå  40  2,7   112  40 370  40 129  5:53:57 
Totalt  353  4,9   2 762  1 310 284 1 204 029 118:15:53 
* En sektion är en längre fas av en verksamhet med ett distinktivt underordnat syfte. Bussförar-
/passagerarinspelningarna har t.ex. 30 sektioner där varje sektion innehåller tal med en ny passagerare.  
** För vissa inspelningar saknas uppgift om duration. Vi uppskattar att siffran ovan understiger den 
faktiska durationen med ungefär 30 timmar. 
 
3. Lagring 
 
Omkring 50% av de 1,3 millioner ordförekomsterna är lagrade på audioband och 
resten finns på videoband (Umatic, VHS eller BetaCAM). För att kunna bevara 
inspelningarna, håller vi på att digitalisera dem genom att kopiera dem till digitala 
band. Ett mini-DV-band rymmer 60 minuter eller ett DVCam-band 180 minuter. 
Detta format kräver en snabb dator. Vid Mpeg-kompression har vi försökt att använda 
en konstant datahastighet på omkring 200 Kb per sekund. Detta ger en bra kvalitet 
och formatet kan användas på de flesta PC/Mac-maskiner.  
 
4. Beskrivning av korpusens transkriptionsstandard 
 
Transkriptionsstandarden (GTS + MSO) vi har använt kan kanske lättast förklaras 
genom ett exempel. 
 



 
Exempel 1. Transkription enligt GTS + MSO 
§1. Small talk 
$D: säger du de{t} ä{r} de{t} ä{r} de{t} så besvärlit då 
$P: ja ja 
$D: m // ha / de{t} kan ju bli så se{r} du 
$P: < jaha > 
@ <ingressive> 
$D: du ta{r} den på morronen 
$P: nej inte på MORRONEN kan ja{g} ju tar allti en promenad på förmiddan [1 å0 ]1 då vill 
ja{g} inte ha [2 den ]2 medicinen å0 sen nä ja{g} kommer hem möjligtvis 
$D: [1 {j}a ]1 
$D: [2 nä ]2 
 
Exemplet visar följande egenskaper hos transkriptionsstandarden: 
 

(i) Sektionsgränser markeras med paragraftecken (§) och delar upp en 
verksamhet i subaktiviteter. En läkar-patient-konsultation kan t.ex. ha 
följande subaktiviteter: (i) hälsning och introduktion, (ii) anledning till 
besöket, (iii) undersökning, (iv) diagnos, (v) förslag till behandling 

 
(ii) Ord och mellanrum mellan orden 

 
(iii) Dollartecken ($) följt av stor bodstav, följd av kolon (:) används för att 

indikera ny talare och ett nytt yttrande. 
 

(iv) Dubbla snedstreck (//) används för att indikera pauser. Snedstreck /, // eller 
/// används för att indikera pauser av olika längd. 

 
(v) Stora bokstäver används för att indikera kontrastiv betoning. 

 
(vi) Ordindex används för att indikera vilket skriftspråksord som motsvarar 

den talspråksform som anges i transkriptionen. (å0) motsvarar 
skriftspråkets och. I de fall  då talspråksvarianterna kan ses som förkortade 
former av skriftspråk, använder vi krullparenteser ({ }) för att visa vad den 
standardortografiska formen skulle vara, t.ex. de{t}. 

 
(vii) Överlapp indikeras med hakparenteser ([  ]) med index, vilket tillåter 

disambiguering om flera talare överlappar samtidigt. 
 

(viii) Kommentarer kan skrivas in genom att använda vinkelparenteser (< >) för 
att markera räckvidden på kommentaren i transkriptionen och (@< >) för 
att skriva in den aktuella kommentaren. Kommentarer kan t.ex. gälla 
händelser som är viktiga för interaktionen eller sådana fenomen som 
röstkvalitet och gester. 

 
5. Verktyg som har utvecklats 
 
Under den tid som korpusen har insamlats och transkriberats har många verktyg för 
att arbeta med korpusen utvecklats. Följande är fortfarande aktuella. 
 



 
5.1. TransTool 
 
TransTool (Nivre m.fl. 1998) är ett datorverktyg för att transkribera talspråk i enlighet 
med transkriptionsstandarden (Nivre 1999a, b). Det hjälper den användare att 
transkribera korrekt och gör det lättare att hålla reda på index för överlapp och 
kommentarer (se. Nivre et al 1998). 
 
5.2 Korpus-Browsern 
 
Korpusbrowsern är ett verktyg som gör det möjligt att via internet söka på ord, 
ordkombinationer och fraser (som reguljära uttryck) i Göteborgskorpusen för talspråk. 
Resultaten kan presenteras som konkordanser eller listor av uttryck med så mycket 
kontext man vill ha och med direkta länkar till transkriptionen. 
 
5.3 TRACTOR 
 
TRACTOR är ett kodningsverktyg som gör det möjligt att skapa nya 
kodningsscheman och att koda transkriptioner. De segment i transkriptionen som 
kodas kan vara kontinuerliga eller diskontinuerliga och det är även möjligt att koda 
relationer. Ett kodningsschema kan representeras som ett träd med strängar på alla 
noder och löv och ett kodningsvärde är en ”stig” genom trädet. Modellen liknar fil- 
och mappstrukturen på en datorhårddisk. Denna struktur gör det lättare att analysera 
kodningarna i ett prologsystem, men det är inte möjligt att ordna koderna eller att 
koda en kodning, eftersom en kod alltid består enbart av två diskontinuerliga intervall 
och ett kodat värde (Larsson 1997). 
 
5.4 Visualisering av koder med FrameMaker 
 
Vi har också skapat en verktygslåda som gör det möjligt att visualisera 
kodningsscheman och kodade värden med färg, fetstil, kursiv stil etc. direkt i 
transkriptionerna som ett FrameMaker-dokument. Olika delar av transkriptionen kan 
också markeras (eller uteslutas!) för att få en överskådlig bild utan de detaljer man 
kanske inte för tillfället är intresserad av (Grönqvist 1999). 
 
5.5 TraSA 
 
Om man har en korpus som är transkriberad enligt Göteborgsstandarden för 
transkription kan man genom att använda TraSA (Grönqvist 2000b) relativt enkelt 
erhålla ett 30-tal statistiska mått för olika egenskaper, verksamheter, sektioner eller 
talare. Man kan t.ex. räkna antal ordförekomster, ordtyper, yttranden eller mer 
komplexa mått som ordrikedom. 
 
5.6 SyncTool 
 
SyncTool (Nivre m.fl. 1998) är en prototyp för MultiTool nedan, som möjliggör 
synkronisering av transkriptioner med digitaliserade audio- och videoinspelningar. 
Den är också avsedd att vara ett ”vyverktyg” som tillåter användaren att se 
transkriptionen och att spela upp det relaterade inspelade materialet, utan att behöva 
manuellt lokalisera de aktuella passagen i inspelningen. 



 
5.7 Arbete på ett synkroniseringsverktyg – MultiTool 
 
Många av de ovan beskrivna verktygen skulle vara mer användbara om man kunde 
utnyttja de olika funktionerna simultant i ett verktyg. MultiTool är ett försök att bygga 
ett sådant verktyg för transkription och kodning av talspråk, liksom för ”browsing”, 
sökning och räkning. Systemet kan hantera ett godtyckligt antal talare, överlappande 
tal, hierarkiska kodningsscheman, diskontinuerliga kodningsintervall, relationer och 
synkronisering mellan kodningar och mediafiler (Grönqvist 2000a). 
 
Den grundläggande idén är att samla all information i ett internt tillstånd som är en 
lågnivå-representation av alla typer av annotering (kodning), inklusive transkription. 
Tillståndet innehåller de abstrakta objekten kodning och synkroniseringar. Detta är de 
typer av grundläggande information datorprogrammet behöver. För användare som 
utnyttjar audio- och videoinspelningarna i korpusen är transkriptionerna enbart en 
kodning av inspelningarna. En viktig detalj är att alla vyer (t.ex ”partitur” eller andra 
vyer av transkriptionen, vyer av kodningar och akustisk analys, liksom även 
videofiler) som är kopplade till samma tidpunkt kan synkroniseras för att visa samma 
sekvens från olika perspektiv närhelst en användare utnyttjar en av dem. Det interna 
tillståndet innehåller all information, så det är möjligt att ha flera olika vyer på samma 
sekvens i en dialog. Förändringar av något i en vy kommer omedelbart att förändra 
det inre tillståndet och som en konsekvens härav de andra vyerna. 
 
MultiTool är skrivet i JAVA + JMF, vilket gör programmet förhållandevis 
plattformsoberoende och eftersom interpretatorerna snabbt blir mer effektiva, kommer 
troligen prestanda att bli tillräckligt bra på alla viktiga plattformar inom den närmaste 
framtiden. En ny egenskap vi håller på att lägga till är import- och exportformat för 
våra lokala transkriptionsformat, TRACTOR-filer och troligen också för CA- 
transkriptioner (CA = Conversation Analysis). 
 
Vår ambition är att de nya versionerna av MultiTool i framtiden för många användare 
kommer att ersätta de olika verktygen vi har beskrivit ovan. Emellertid kommer 
TraSA och Korpusbrowsern fortfarande att behövas när man arbetar på stora delar av 
korpusen samtidigt. Med adekvata import/exportfunktioner kommer olika användare 
att kunna använda sina egna transkriptions- och kodningsformat i MultiTool. På så 
sätt hoppas vi att MultiTool kommer att utgöra en god basnivå för analys av 
mutlimodala talspråkskorpora: transkription, annotering/kodning, konversion, 
söklning, räkning, ”browsing” och visualisering. För användare med andra intressen 
finns dock bättre verktyg, som t.ex. Waves för fonetiker och MediaTagger för enklare 
kodningar av audio/videofiler. 
 
6. Typer av kvantitativ analys 
 
På grundval av den information som ges av transkriptioner enligt 
Göteborgsstandarden har vi definierat en uppsättning egenskaper som kan härledas 
automatiskt ur transkriptionerna. Några av dessa egenskaper är följande (se Allwood 
och Hagman 1994, Allwood 1996): 
 

(i) Volym: Volym omfattar mått som antal ord, ordlängd, pauser, betoning, 
yttranden och turer relativt talare, verksamhet och subaktivitet. 



 
(ii) Kvoter: Ifrån volymmåtten kan sedan olika kvoter räknas fram. 

T.ex.:  MLU = ord / yttrande 
  % pauser = 100 x pauser / (ord + pauser) 
  % betoning = 100 x betonade ord / ord 

% överlapp = 100 x överlappade ord / ord 
hastighet = ord / duration 

Alternativt kan pauser, betoning och överlapp beräknas per yttrande. Alla 
dessa kvoter kan sedan relateras till talare, verksamhet eller subaktivitet 
(sektion). 

 
(iii) Speciella deskriptorer: Ett exempel på en ”speciell deskriptor” är 

”ordrikedom”, som kan mätas genom ordförekomst / ordtyp. Guiraud, 
Über, Herdan eller ”teoretisk vokabulär”, cf. Van Hout och Rietveld 
(1993). Andra deskriptorer som vi har konstruerat är ”stereotypiskhet, som 
räknar ut hur ofta ord och fraser upprepas i en verksamhet, ”verbal 
dominans” och verbal jämlikhet”, ”livlighet” och ”försiktighet” samt 
”överlapp” i olika yttrandepositioner. 

 
(iv) Lemma: Vi har också implementerat en enkel ”stam”-algoritm som gör 

det möjligt för oss att gruppera regelbundet böjda former med sin ordstam. 
 

(v) Ordklasser: Orden i korpusen kan tilldelas ordklasser genom att använda 
en sannolikhetsbaserad statistisk (Viterbi-trigram) ordklasstaggare som har 
anpassats till talspråk. Genom att använda denna har ordklasstaggning 
gjorts för hela GSLC (ungefär 1,3 millioner transkriberade ord). 
Korrektheten är ungefär 97% (cf. Nivre och Grönqvist 2001).  Ord som 
taggats för ordklass kan sedan tilldelas talare, verksamhet och subaktivitet. 

 
(vi) Kollokationer: Alla talare, verksamheter och subaktiviteter kan beskrivas 

med avseende på vilka kollokationer som förekommer. Dessa kan sorteras 
efter frekvens, efter förekomst som fullständiga yttranden eller efter 
”mutual information” (Manning och Schütze 1999). 

 
(vii) Frekvenslistor: Frekvenslistor kan göra för ord, lemman, ordklasser, 

kollokationer och yttrandetyper. 
 

(viii) Sekvenser av ordklasser: Yttranden av olika längd kan beskrivas med 
avseende på vilka ordklassekvenser de innehåller. Detta tillåter en första 
analys av grammatiska skillnader mellan talare, verksamheter och 
subaktiviteter. 

 
(ix) Likheter: Likheter mellan verksamheter kan fångas genom att analysera i 

hur stor utsträckning ord och kollokationer delas mellan verksamheter. 
 
Validitets- och reliabilitetskontroll görs manuellt av alla automatiska mått. 
 
 
 



7. Typer av kvalitativ analys 
 
7.1 Översikt 
 
För att öka reliabiliteten i kodning, har kvalitativ analys i Göteborg ofta resulterat i 
utvecklandet av kodningsscheman, dvs. scheman för annotation ovanpå 
transkriptioner. De kodningsscheman som utvecklats i Göteborg kan jämföras med 
andra scheman och då kan vi se att några av dessa ligger ovanpå transkription, t.ex. 
DAMSL (Core and Allen 1997) and DRI, medan andra är integrerade med 
transkriptionsstandarden, t.ex. uppmärkningsramen i MATE (Dybkjaer m.fl. 1998). 
En rättvis jämförelse mellan de viktigaste, för att inte säga alla scheman ligger utanför 
ramarna för denna redogörelse. De kodningsscheman som presenteras nedan 
reflekterar således de intresseområden Göteborgs-gruppen har fokuserat på. Den 
underliggande transkriptionsstandarden begränsar på ett naturligt sätt finkornigheten 
för alla nya kodningsscheman, men de två kodningsverktyg som utvecklats i 
Göteborg, MultiTool och TRACTOR, är avsedda att vara så oberoende av alla 
individuella kodningsscheman och transkriptionsstandarder som möjligt. Följande 
lista ger en översikt av kodningsscheman från Göteborg (cf. Allwood 2001). 
 
Kodning relaterad till: 
 

1. Social verksamhet och kommunikativa akter 
1.1 Social verksamhet 
1.2 Kommunikativa akter 
1.3 Expressiva och evokativa funktioner 
1.4 Förpliktelser (åtaganden) 

 
2. Kodning relaterad till kommunikationsreglering 

2.1 Återkoppling (feedback) 
2.2 Tur- och sekvensreglering 
2.3 Egen kommunikationsreglering 

 
3. Grammatisk kodning 

3.1 Ordklasser (automatisk, probabilistisk) 
3.2 Maximala grammatiska enheter 

 
4. Semantisk kodning 

 
Kontroll av reliabilitet är  planerad att inkluderas i utvecklingen av alla 
kodningsscheman. Hittills har sådan kontroll gjorts av kodning för ”återkoppling” och 
”egen kommunikationsreglering” (med hjälp av Cohens kappa). 
 
7.2 Bidrag, yttranden och turer 
 
I enlighet med Grice (1975), Allwood, Nivre och Ahlsén (1990) och Allwood (2000), 
antas de grundläggande enheterna i dialog vara gestuella eller vokala bidrag från 
deltagarna. Termen bidrag används istället för yttrande, när vi vill inkludera inte bara 
muntlig vokal input till kommunikationen utan också gester eller skriftlig input. 
Verbala bidrag kan bestå av enstaka morfem eller vara flera satser långa. Termen tur 
används för ”rätten att bidra” snarare än för det bidrag som produceras genom 



användande av denna rätt. Man kan ”göra ett bidrag” utan att ”ha turen” och man kan 
”ha turen” utan att använda den för ett aktivt bidrag. Ett exempel på detta ges nedan, 
där B:s första bidrag innebär givande av positiv återkoppling utan att ha turen 
(hakparenteser indikerar överlapp) och B:s andra bidrag innebär att han/hon under sin 
tur är tyst och inte gestikulerar. 
 
A:  titta glass [vill] du ha en glass 
B1:                 [ja] 
B2: (tystnad och ingen handling) 
 
Bidrag, yttranden och turer kodas inte eftersom de kan fås direkt ur GTS, den 
Göteborgska transkriptionsstandarden. 
 
7.3 Kodning relaterad till social verksamhet och kommunikativa akter 
 
7.3.1 Social verksamhet 
 
Varje transkription är länkad till en databaspost och ett ”huvud” (header) som 
innehåller information om: 
 

(i) Syfte(n), funktion(er) och procedurer i verksamheten 
(ii) Verksamhetens roller 
(iii) Artefakterna, dvs. objekt, möbler, instrument och media som utnyttjas i 

verksamheten 
(iv) Den sociala och fysiska omgivningen 
(v) Data om deltagarna (anonymiserade), såsom ålder, kön, dialekt och 

etnicitet 
 
Dessutom anges de viktigaste subaktiviteterna för varje verksamhet. 
 
7.3.2 Kommunikativa akter 
 
Varje bidrag kan kodas med hänsyn till vilka kommunikativa akter den innehåller 
simultant eller sekventiellt. De kommunikativa akterna finns på en lista som kan 
utvidgas. De flesta typer har idag definitioner och operationalisering. Några av de 
typer som används ofta är följande: Uppmaning, Påstående, Tvekan, Fråga, Svar, 
Specifikation, Konfirmation (Bekräftelse), Affirmation (Bekräftelse), Avslutande av 
interaktion, Avbrott, Slutsats och Erbjudande. 
 
7.3.3 Expressiva och evokativa funktioner 
 
I enlighet med Allwood (1976, 1978, 2000) anses varje bidrag ha en expressiv och en 
evokativ funktion. Dessa funktioner explicitgör några av de funktioner som impliceras 
av kodningen av kommunikativa akter. Den expressiva funktionen låter sändaren 
uttrycka trosuppfattningar och andra kognitiva attityder och känslor. Vad som 
”uttrycks” består av en kombination av reaktioner på föregående bidrag och nya 
initiativ. Den evokativa funktionen är den reaktion sändaren avser att ”framkalla” hos 
lyssnaren. På så  sätt är den evokativa funktionen hos ett påstående normalt att 
”framkalla” samma uppfattning som ”uttryckts” i påståendet hos lyssnaren. Den 



evokativa funktionen hos en fråga är att framkalla ett svar, medan den evokativa 
funktionen hos en uppmaning är att framkalla en önskad handling. 
 
7.3.4 Förpliktelser (åtaganden) 
 
Om dialog och kommunikation skall fungera på ett kooperativt sätt, oavsett om detta 
sker som medel för en annan verksamhet eller ej, nödvändiggörs vissa förpliktelser 
och åtaganden för både talare (sändare) och lyssnare (mottagare). Med avseende på 
både expressiva och evokativa funktioner, bör sändaren ta hänsyn till mottagarens 
perceptuella, kognitiva och beteendemässiga förmåga och bör inte vilseleda, skada 
eller onödigtvis inskränka mottagarens frihet. Mottagaren bör tillmötesgå med en 
värdering av huruvida hon/han kan höra, förstå och utföra det som ges av sändarens 
evokativa avsikter och signalera detta till sändaren. Sändarens och mottagarens 
förpliktelser och åtaganden kan summeras på följande sätt (se också Allwood 1994): 
 
Sändaren (åtaganden): 1. Uppriktighet, 2. Motivation, 3. Hänsyn (se Allwood 1976). 
 
Mottagaren (förpliktelser): 1. Värdering, 2. Rapport, 3. Handling. 
 
7.4 Kodning relaterad till kommunikationsreglering 
 
7.4.1 Inledning 
 
Termen ”kommunikationsreglering” syftar på de medel som talare kan använda för att 
reglera interaktionen eller sin egen kommunikation. Det finns tre kodningsscheman 
som är relaterade till kommunikationsreglering (se Allwood m.fl. 1999):  

1) Kodning av återkoppling, 2) Kodning av tur- och sekvensreglering och 
3)Kodning av egen kommunikationsreglering. 

 
7.4.2 Kodningsschema för återkoppling 
 
En återkopplingsenhet kan beskrivas som ”en maximal kontinuerlig utsträckning av 
ett yttrande (förekommande självständigt eller som del av ett längre yttrande), vars 
primära funktion är att ge och/eller framkalla återkoppling rörande kontakt, 
perception, förståelse och acceptans av evokativ funktion” (Allwood 1993). Alla 
återkopplingsenheter kodas med avseende på ”Struktur”, ”Position/Status”, och 
”Funktion”. Att koda struktur betyder att koda grammatisk kategori (satsdel, fras eller 
mening) och även ”strukturella operationer”. ”Strukturella operationer” indelas i 
”fonologiska”, ”morfologiska” och kontextuella” operationer, vilka var och en har 
olika värden. 
 
7.4.3 Kodning av tur- och sekvensreglering 
 
Tur- och sekvensreglering omfattar följande fenomen:  

(A) Överlapp och avbrott: Överlapp kodas i transkriptionerna och kan extraheras 
automatiskt. Avbrott är en kod för de överlapp som syftar till att eller lyckas 
byta ämne eller ta turen från en annan talare.  

(B) Avsedd mottagare: Denna typ av kodning har 4 självförklarande värden: 
(i) en viss deltagare 
(ii) en viss grupp av deltagare 



(iii) alla deltagare 
(iv) ingen annan deltagare (att tala till sig själv) 

(C) Markerande av inledande och avslutande av subaktiviteter och/eller 
interaktionen som helhet. 

 
7.4.4 Kodningsschema för egen kommunikations-reglering (EKR) 
 
EKR betyder ”Egen kommunikations-reglering” och står för processer som talare 
använder för att reglera sina egna bidrag i kommunikativ interaktion. Att koda EKR-
funktion innebär att klassificera om EKR-enheten är: 

• Val-relaterad – hjälper talaren att vinna tid för processer som berör fortlöpande val 
av innehåll och typer av strukturella uttryck, eller: 
• Ändrings-relaterad – hjälper n att ändra innehåll, struktur eller uttryck som redan 
producerats. 

EKR-enheter kodas också med avseende på det EKR-relaterade uttryckets struktur. 
Denna struktur kan indelas i ”grundläggande EKR-drag”, ”grundläggande EKR-
operationer” och ”komplexa EKR-operationer”. Pauser, enkla EKR-uttryck som 
tvekljud etc. och explicita EKR-fraser räknas som grundlläggande EKR-drag. 
Grundläggande EKR-operationer är: ”förlängning av kontinuanter”, ”själv-avbrott” 
och ”självupprepning”. Kategorin ”komplexa EKR-operationer” står för olika sätt att 
modifiera den språkliga strukturen. EKR-kodningsschemat beskrivs i Allwood m.fl. 
(1997). 
 
7.5 Grammatisk kodning 
 
Det finns också möjligheter att koda grammatisk struktur. En av dessa är den 
ovannämnda automatiska ordklasstaggningen. En annan är kodning av ”maximala 
grammatiska enheter” – ett kodningsschema som finns beskrivet i Allwood (2001). 
När man kodat ”maximala grammatiska enheterd” bör man i första hand försöka hitta 
så stora enheter som möjligt, den största enheten är härvidlag ”fullständiga satser”. 
Satser kan subklassificeras genom att använda schemat ”satser”. I talspråk finns det 
många yttranden som inte är satser, så i andra hand bör man försöka hitta 
”fullständiga fraser”. Dessa bör kodas med schemat ”fraser”. Om det inte är möjligt 
att finna vare sig fullständiga satser eller fullständiga fraser, kodas enskilda ord med 
schemat ”ordklasser”. Vart och ett av de tre nämnda schemana innehåller flera 
underkategorier. 
 
8. Slutsatser och framtida arbete 
 
I denna uppsats har vi beskrivit en del av det arbete som gjorts vid institutionen för 
lingvistik vid Göteborgs universitet för att samla, transkribera och lagra 
talspråksmaterial. Vi har också beskrivit några av de verktyg som har utvecklats för 
att underlägga arbetet med att analysera data, både automatiskt och manuellt. 
Slutligen har vi beskrivit några av de resultat vi hittills erhållit. Framtida arbete 
kommer att inkludera en inkrementell utvidgning av korpusen både för att få data från 
nya social verksamheter och för att utjämna storleken på inspelat och transkriberat 
material från olika verksamhetstyper. Vi kommer också att göra flera ansträngningar 
att göra korpusen mera multimodal genom att göra de audio- och videoinspelningar 
som transkriptionerna bygger på mera tillgängliga. Arbete på verktyg för att analysera 
korpusen kommer att fortsätta. Det mest omedelbara målet är att komplettera 



MultiTool, vilket förhoppningsvis kommer at ge oss bättre möjligheter att arbeta med 
multimodala data. Parallellt med detta kommer arbete på kvalitativ och kvantitativ 
analys att fortsätta. Ett ambitiöst mål är att arbeta mot en grammatisk beskrivning av 
talspråk och mot en systematisk beskrivning (även om detta kanske inte skall vara en 
grammatik) av multimodal ansikte-mot-ansikte-kommunikation. 
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