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Spin, selvfremstilling og samfund Christian Kock Hent PDF Kampen om opmærksomhed og om at sætte
dagsorden er hård, så der er i dag stor fokus på begreber som spin og branding: Hvordan skiller man sig ud,
og hvordan kan man nå ud til modtageren? Er der nogle lette genveje, synes mange at ville vide. Der er

umiddelbart to svar på det spørgsmål: Det ene svar er, at det sådan set ikke er så svært, når blot man får det
lært, og det er derfor nyttigt at studere de strategier, metoder og 'trick of the trade', som fremlægges i flere af

denne bogs artikler. Det andet svar er, at det er uhyre svært, fordi man samtidig skal være ægte, i
overensstemmelse med sit bagland og i tråd med det øvrige samfund.

Hvis målene er et attraktivt image og indflydelse på mediernes dagsorden, hvad er så midlerne? Hvordan kan
virksomheder, interesseorganisationer og politikere på den ene side være i mediernes søgelys og på den anden
side arbejde strategisk med at få budskaber igennem og konstruere tilfredsstillende identiteter? Er det hele
bare kold business, eller kan strategierne også anvendes af folk, der med bankende hjerte kæmper for en god

sag? Det er nogle af omdrejningspunkterne i denne bog.
Bogen gennemgår og eksemplificerer en række kampagneformer og spinstrategier, og det drøftes hvordan

spinning, priming og framing forholder sig til aktørens legitimitet, identitet og troværdighed. Undervejs tages
livet af et par af kommunikationsbranchens myter.

Bogen henvender sig først og fremmest til kommunikationsstuderende, kommunikationsmedarbejdere,
journalister og politikere - fra græsrod til ministerspire.
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