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Politisk spin Anne Høybye Hent PDF Hvad er spin? Og hvad er ikke spin? Hvem spinner? Og hvordan gør de
det? Hvorfor er spin ikke til at komme uden om for hverken politikere, journalister eller vælgere? Og hvis vi

ikke kan komme uden om det, hvordan skal vi så forholde os til det?
I Politisk spin giver ni spin-eksperter fra henholdsvis den akademiske, den journalistiske og den politiske
scene hver deres bud på svarene. Dermed tager de livtag med en række af de spørgsmål, som nemt drukner i
den offentlige spindebat, og giver læseren konkrete redskaber til at identificere, analysere og perspektivere
politisk spin. Til sidst i bogen kaster fire forhenværende spindoktorer et kritisk blik på nutidens spin og spår

om, hvordan spin vil udvikle sig i fremtiden.
Politisk Spin er et nyttigt værktøj for alle, som ønsker at blive klædt bedre på til at forholde sig til et af de

vigtigste og mest omdiskuterede aspekter ved moderne politisk kommunikation.
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