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”Få mod på at investere selv” er til alle, som gerne vil lære at investere,
men som ikke helt ved, hvordan de skal komme i gang. 

Bogen hjælper dig med at finde din egen motivation og giver dig indblik i, at
du allerede har en masse kompetencer, som du kan bruge på den

finansielle scene.      

I 2014 besluttede forfatteren sig for at lære at investere selv: Jeg ville ikke
lade mig styre af bankerne og de finansielle rådgivere, hvis sprog jeg ikke

forstod. Jeg oprettede en blog – kvindeinvest – og delte ud af mine
erfaringer fra mine første forsøg med investeringer til at blive en habil gør-

det-selv investor. Det gav en masse respons omkring, hvordan især
kvinder tænker om investeringer. Denne dialog og respons har jeg brugt til

at forme ”Få mod på at investere selv”. 

Jeg vil både vise rejsen og processen og give dig indblik i grundlæggende
finansielle begreber, som skal gøre dig i stand til at komme i gang. Rejsen
er på mange måder en dannelsesrejse, som skal give dig mod på, at du

sagtens kan selv. Uanset baggrund og uddannelse.          

Forfatteren - Helle Christiansen Den første danske, kvindelige blogger hos
Nordens største Børsmægler, Nordnet. Skrevet om kvinder og

investeringer på ”Børsen”. Sheprenør og indehaver af kvindeinvest og
makesense. Lærebogsforfatter og associate professor på en designskole

med fokus på innovation, trends og forbrugeradfærd.
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