20140918 Unik tjänst ska lösa bristen på kvinnor i bolagsstyrelser
Samarbete mellan Invest in Relations och Management by Kerstin ska öppna valberedningarnas ögon för
kvinnor med rätt kompetens och erfarenhet.
Lagom till att valberedningarna nu inleder sitt arbete med att finna styrelsekandidater att välja in vid vårens
stämmor, presenterar Management by Kerstin och Invest in Relations en gemensam tjänst som ska lösa
det hittills svåra problemet att hitta kvinnorna.
Med hjälp av Invest in Relations unika kartläggning över alla befattningshavare i ledning och styrelse för
Sveriges 500 största företag samt alla börsbolagen, har de identifierat åtminstone 800 kvinnor som har den
kompetens och erfarenhet som generellt efterfrågas av valberedningarna.
”De namn vi har hittat är framtagna helt och hållet på meriter, vilket gör vår metod unik och särskiljer den från
searchkonsulter, vilka går via nätverk eller ansökningar. Med hjälp av vårt verktyg och Camilla Wagners
gedigna erfarenhet från att ha kartlagt näringslivets mäktigaste kvinnor i tolv år kan vi vara både ett alternativ
och ett komplement till traditionella searchkonsulter för valberedningarna”, säger Invest in Relations vd
Andrew Suneson Meiling.
Camilla Wagner, partner i Management by Kerstin och tidigare redaktör för VA Kvinna på Veckans Affärer,
är en av initiativtagarna till samarbetet.
”Jag har alltid vetat att det finns kvinnor med den rätta kompetensen. De har bara inte funnits i de rätta
nätverken. Med Invest in Relations verktyg säkerställer vi att vi inte går i samma fälla som andra, och
begränsar oss till namn vi känner till genom nätverk. Det ska bli spännande att uppvakta valberedningarna
med vår metod och se om de är öppna för detta nya sätt att tänka”, säger Camilla Wagner.
För mer information kontakta:
Andrew Suneson Meiling: 070491 36 99
Camilla Wagner: 0700901157
Invest in Relations är en kompetensmäklare som driver Sveriges första meritbaserade databas,
VA500MERIT, som innehåller drygt 12 000 personer som alla har en formell kompetens avseende ett
styrelseuppdrag. Dessa personer arbetar i ledningsgruppen eller styrelsen i en av Sveriges 500 största
koncerner, alternativt ett bolag noterat på stockholmsbörsen.
Management by Kerstin erbjuder företag och organisationer strategisk rådgivning för att bygga
företagsklimat som tillvaratar innovationskraft och potential. Camilla Wagner var i många år redaktör för VA
Kvinna på Veckans Affärer och ansvarade bl a för listan över Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor.
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