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Digitala strategen Judith Wolst släpper bok 
om digitaliseringen 
 
Har du hamnat på efterkälken i den snabba digitala utvecklingen? Blir du stressad av 
nya appar, sociala medier och tekniska prylar som ”alla” förväntas kunna använda? 
Judith Wolst är entreprenören, digitala strategen och föreläsaren som arbetat med 
internet och digitala frågor i mer än 10 år. I debutboken Digital panik – Få koll på 
läget! beskriver hon bakgrunden till dagens digitala samhälle, förklarar hur det 
påverkar oss psykiskt och fysiskt och hur vi bäst förhåller oss till den. 
 
– Digitaliseringen innebär en förändring som aldrig sätter sig själv på paus. I en värld som 
snurrar allt snabbare är det lätt att drabbas av digital panik. Den här boken skrev jag för att 
du som läsare både ska få bättre koll på vad digitalseringen innebär, vilka konsekvenser den 
medför – men också verktygen för att hitta digital balans, säger författaren Judith Wolst. 
 
– Judith Wolst har skrivit boken som vi alla saknat – om vårt digitala liv och de frågor som 
kommer med det. Smart, kunnigt och med en rejäl portion humor guidar Judith oss genom 
ettor och nollor på ett både tillgängligt och välskrivet sätt, säger Alexandra Lidén, förläggare 
på Lava Förlag.  
 
 
 
 
 



 

Om boken 
Boken innehåller följande: 

• En pedagogisk kartläggning av vad digitaliseringen egentligen betyder och vad den 
kan tänkas leda till. 

• En genomgång av hur tekniken påverkar oss som människor idag; vår hälsa, våra 
relationer, våra förmågor, våra barn och vår syn på världen.  

• En redogörelse för saker som kan vara bra att ha koll på, såsom filterbubblor, hur 
digitaliseringen påverkar demokratin, artificiell intelligens och algoritmer som känner 
oss bättre än vad till och med vår partner gör.  

• En välbehövlig ordlista över alla dessa ”buzz-words” som florerar.  

• Konkreta tips på hur du bäst hanterar den digitala tid vi lever i. 
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För intervju eller recensionsexemplar kontakta: Edit Künstlicher, presskontakt för 
Judith Wolst på mobil  070-8185700 eller mail edit@editk.se.  
 
Om författaren 
Judith Wolst är entreprenör, digital strateg och föreläsare. Hon har arbetat med internet 
och digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av att arbeta med digitalt 
förändringsarbete i näringslivet och politiken.  
 


