
Bilag 1 – Kodeskema, Tusagassiuutit 2018 

 Kodekategori Variabel Beskrivelse 
A Koder Dit navn Koders navn 
B Tidspunkt, dato og 

årstal 
Fx mandag den 23. 
maj 2017 

Angiver hvilken dato og ugedag artiklen/indslaget er fra 

C Medie Sermitsiaq 
AG 
www.sermitisiaq.ag 
www.knr.gl 
Radioavisen  
      Morgen 
      Middag 
      Aften 
Qanorooq 
Nunarput.gl 

 

D Rubrik Skriv rubrikken Angiv hele rubrikken på artiklen eller titlen på indslaget i 
radio/tv (eller emne, hvis titel ikke findes). Skriv den 
danske titel. 

F Bearbejdningsgrad 01: Telegramstof 
02: Ubearbejdet stof 
03: Servicejournalistik 
04: Rutinejournalistik 
05: Originaljournalistik 

- Telegramstof: Historier, der gengives med bureau som 
kilde, fx Ritzau. 
- Ubearbejdet stof er nyheder hvor der er foretaget 
minimal eller lidt redaktionel bearbejdning. Typisk vil 
notitser, versioner fx fra radio til net og  
historier 'af redaktionen' høre herunder.  
- Servicejournalistisk indeholder typisk nul til 
en kilde, men ikke nødvendigvis. Historier ud fra 
pressemeddelelser, hvor der er sket større 
viderebearbejdning (fx flere kilder) 
er typiske eksempler på servicejournalistik. 
- Rutinejournalistik. Historier der må formodes at være 
fællesstof (f.eks. referater fra pressemøder, af 
finanslovsforhandlinger el.lign.). Desuden politiske 
historier, hvor medierne dækker den interne uenighed 
mellem de politiske magthavere, men uden at tage 
selvstændig stilling til problematikken. Rutinejournalistik 
indeholder typisk én til to kilder.  
- Originaljournalistik. En klar prioriteret 
indsats fra redaktionen.  
Politiske historier, hvor mediet agerer selvstændigt og 
sætter selv dagsorden. Indeholder typisk to kilder eller 
flere og fremlægger eksplicit selvstændig 
dokumentation (a la: ”Sermitsiaq har søgt 
aktindsigt”, ”en rundspørge foretaget af Qanorooq” 
osv.). I de fleste medier – og i særlig grad radio og 
tv – vil man ikke være i tvivl om, at der er 
tale om fokusjournalistik, idet medierne selv 
gør opmærksom på det (fx KNR kan afsløre") 



G Geografisk 
stofområde 

Hele Grønland 
Nuuk 
Nordgrønland 
Sydgrønland 
Midtgrønland 
Østgrønland 
Danmark 
Færøerne 
Øvrige udland 
Vides ikke 

Historier om f.eks. finanslov kodes som 'hele Grønland', 
selvom finanslovsforhandlingerne foregår i Nuuk. 
- Nordgrønland dækker over nuværende Avannaata 
Kommunia og Qeqertalik Kommunia 
- Midtgrønland dækker over Qeqqata Kommunia og den 
del af Kommuneqarfik Sermersooq som ikke er Nuuk 
eller Østgrønland. 
- Sydgrønland er Kujalleq Kommune 

H Primært 
stofområde 

Politik - proces 
Politik - indhold 
Kultur 
Sport 
Erhverv/Økonomi 
Forbrugerstof 
Kriminalstof 
Infrastruktur 
Socialstof 
Uddannelse 
Servicemeddelelser 
Andet 

Politik - proces: dækker over indslag, der beskriver 
politisk forhandling. F.eks. hvilke partier, der er imod et 
forslag, at der stilles paragraf 37-spørgsmål, vi bliver ikke 
inddraget i processen omkring forfatningen. 
Politik - indhold: dækker over indslag, der beskriver 
politisk substans. F.eks. hvad der skal stå i Grønlands 
kommende forfatning 
 

I Reference til andre 
kilder 

Sociale medier 
Sermitsiaq 
AG 
www.sermitsiaq.ag 
KNR 
Andet 

Er der referencer til andre medier, der har fortalt 
historien før?  
F.eks. "skriver KNR.gl", "skriver x på sin facebook-profil", 
"udtaler y til AG". 
Ved andet skriv da medie. 

J Antal kilder  Skriv hvor mange kilder, der indgår i artiklen. 
 Kilder  Kilder forstås som personer, der indgår i artiklen/slaget 

med citat. 
 
Nedenstående gentages for hver enkelt kilde. 

K Kildens navn Kildens navn Skriv navnet på den citerede kilde. Er kilden anonym, 
skriv da 'anonym'. 

L1 Kildetype Partskilde 
Erfarings/casekilde 
Ekspertkilde 

Partskilde er en der optræder i rolle som part, den 
klassiske partskilde er en politiker eller en 
organisationsperson, en part i en retssag, en 
erhvervsdrivende, der har interesse i sagen eller 
lignende.  
 
Ekspertkilden optræder i rollen som ekspert, typisk 
forskere, specialiserede fagpersoner med særlig indsigt i 
en sag, fx en psykolog der udtaler sig om omsorgsvigt 
Ekspertkilders udsagn er faktuelle og har autoritet, uden 
at have særinteresser. 
 
Erfaring/Casekilde: en der optræder i rollen som 
erfaringsperson, der fx har oplevet konsekvenserne ved 



 
 
 
 

en politisk beslutning, eksemplificerer et større 
samfundsproblem, udtaler sig konkret om fx sine 
følelser, oplevede hændelser. Typisk anvendes de i 
nyhedshistorier i ”offerrollen”. 

L2 Type af kilde 
 

Politiker 
Forsker 
Erhvervsperson 
Embedsmænd/Offentl
igt ansat 
Organisationsperson 
Kulturpersoner 
Privatpersoner 
Andre kilder 

- Politikere er fx medlem af Naalakkersuisut, Inatsiartut, 
kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, borgmestre 
- Forsker er ansat på universiteter 
- Erhvervspersoner er fra private virksomheder (+ 
offentligt ejede virksomheder såsom RAL, Royal 
Greenland) 
- Embedsmænd/offentlig ansatte er fx nogen der 
arbejder i selvstyret eller kommuner og som udtaler sig 
på vegne af arbejdspladsen. 
- Organisationsperson er fx fagforeninger, 
brancheforeninger, humanitære eller sociale foreninger 
mm. 
- Kulturpersoner er kunstnere, museumsfolk mv. 
- Borger/privatpersoner udtaler sig på vegne af dem selv, 
fx som case eller i en voxpop og ikke på baggrund af 
deres fag, arbejdsplads eller lign. 

M Partitilhørsforhold Atassut 
Demokraterne 
Inuit Ataqatigiit 
Partii Naleraq 
Siumut 
Nunatta Qitornai 
Samarbejdspartiet 
Andet/fremgår ikke 

Dette udfyldes kun, hvis kilden er politiker. 
 
Fremgår det af artiklen, hvilket politisk tilhørsforhold, 
kilden har? 
 

M2 Politisk forum Inatsisartut 
Naalakkersuisut 
Kommunalbestyrelse 
Folketinget 
Andet/fremgår ikke 

Dette udfyldes kun, hvis kilden er politiker. 
 
Fremgår det af artiklen, hvor politikeren er valgt ind? 

N Kildens geografiske 
placeringen 

Skriv selv Hvis det fremgår af artiklen, hvor kilden kommer fra, så 
skriv det her. F.eks. "siger x fra Ilulissat" eller "udtaler y 
fra Forsvarsakademiet i Danmark" 
Eksperter fra danske forskningsinstitutioner kodes som 
Danmark, det samme gør alle folketingsmedlemmer. 
Inatsisartutmedlemmer kodes som Nuuk, medmindre 
andet står eksplicit. 
Repræsentanter fra selvstyret/organisationer med 
hovedsæde i Nuuk, kodes som Nuuk, med mindre andet 
står eksplicit. 

O Bemærkninger Skriv selv Skriv her, hvis du har særlige bemærkninger ift 
kodningen eller andet. 


