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”Pharma business”   
När läkemedelsbranschen 
ska rekrytera ny personal 
säger de ofta att de vill 
föryngra och förnya sin 
säljstyrka. Men i slut ändan 
väljs de mindre er farna kan-
didaterna alltför ofta bort till 
förmån för de mer rutinerade. 
Så kan det inte fortsätta, 
menar Ola Gustavsson på 
PharmaRelations. Han vill 
lyfta frågan kring viljan 
eller förmågan att rekrytera 
mindre erfarna kandidater 
som en del i mångfaldsar-
betet och därmed motverka 
likriktningen inom läke-
medelsindustrin.
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Många av dagens säljare är sprungna ur 1980- 
och 90-talens LIF/RUFI-utbildning, och kan ha 
många namn: läkemedelskonsulenter, säljare, 

produktspecialister, account managers eller distriktsansva-
riga. Grovt förenklat kan man beskriva nyrekryteringarna 
till industrin de senaste 45 åren så här: 1980-talet domine-
rades av sjuksköterskor, vårdlärare, ekonomer och office-
rare, under 1990-talet rekryterades främst apotekare och 
ekonomer medan det sedan i början av 2000-talet främst 
rekryterats enstaka apotekare, en trend som verkar bestå. 

Tillskotten av nyrekryteringar under de senaste tio åren 
inom läkemedelsindustrin ligger på en alldeles för låg nivå, 
framför allt till positioner inom försäljning och marknads-
föring. Konsekvenserna av detta för både enskilda läkeme-
delsföretag och för industrin i sin helhet blir en osund lik-
riktning. 

Dock har, under de senaste 10–15 åren, ett flertal inter-
nationella läkemedelsföretag på den svenska marknaden i 
omgångar omorganiserat och omstrukturerat sina svenska/
nordiska dotterbolag. Bland annat har man kraftigt minskat 
sälj- och marknadsorganisationerna. Vilka konsekvenser 
för detta med sig för möjligheten att upprätthålla en dyna-
misk och utvecklande bransch? Vad har detta fört med sig 
när det handlar om möjligheten för unga, nyutexaminerade 
talanger att ta sig in i industrin? Status quo kan tyckas vara 
ett gångbart begrepp i sammanhanget.

Mångfald i organisationen utvecklar
När det handlar om rekrytering är det inte alltför ovanligt 
att köra på säkra kort snarare än att chansa för att vinna. 
Jag vill hävda att det är en större chansning att enkom köra 
på säkra kort eftersom man då riskerar att dränera organi-
sationen på innovationskraft, kreativitet och på sikt även 
konkurrenskraft.

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds 
universitet, menar att begreppet diversity management (en 
strategi för att leda och hantera olikheter och likheter i ett 
företag eller en organisation) har växt eftersom mångfald 
har fått en ökad vikt under de senaste 30 åren. Det handlar 
om hur företag kan dra nytta av mångfald för att skapa ef-
fektivitet i organisationen. Mångfald associeras enligt Mats 
Alvesson med kön, etnicitet, sexuell läggning, religion och 
ålder, detta inkluderas inom diversity management. 

HR-arbete med inriktning på diversity management 
innebär att genom rekrytering, utbildning och utveckling 
ökar organisationens effektivitet genom att skapa mångfald 
på arbetsplatsen. Effektiviteten ökar eftersom mångfald 
ökar kreativiteten och innovationsförmågan inom organi-
sationen.

Jämställdhetskonsulten Hanna Glans skriver i en rapport 
för Sydsvenska Handelskammaren (Nr 1/2010) att en vanlig 
drivkraft för diversity management är förbättrade möjlig-
heter att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. 
Mindre lyckade rekryteringar och outnyttjad kompetens 
kostar garanterat stora pengar. Men det minskar även med-
arbetares ambitionsnivå och möjligheterna att utvecklas i 
takt med att omvärlden förändras. I rapporten visar Hanna 
Glans på undersökningar där mångfald i arbetsgrupper le-
der till effektivitet, ökad förmåga att utveckla medarbetare 
och ett bättre ledarskap. Nya perspektiv på verksamheten, 
bredare kontaktytor och ett hälsosammare arbetsklimat är 
andra aspekter som ofta lyfts fram. Diversity management 
handlar om att se, uppskatta och tillvarata medarbetares 
kompetenser på ett sätt som ger lönsamma effekter för verk-
samheten. 

Hanna Glans skriver att det inte sällan hörs uttalanden 
om vikten av att vårda kundrelationer, om att sätta kunden 
i fokus och att kunden är företagens viktigaste tillgång. 
Frågan är hur väl det stämmer i praktiken. För att öka kund-
nöjdheten, nå nya kundgrupper och förstå nytillkomna öns-
kemål och behov, behöver företag känna sina kunder väl. 
Tidigare har företag inte haft något större intresse av att 
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identifiera sina kunder ur till exempel ett köns-, ålders- el-
ler etniskt perspektiv. Kunderna har troligen betraktats som 
en ganska likartad grupp, med liknande behov och värde-
ringar. Hanna Glans menar att en drivkraft för arbete med 
diversity management handlar om att öka förståelsen för 
mångfalden bland kunderna och inte minst att få upp ögo-
nen för potentiella kundgrupper som man missat och som 
kan ge nya möjligheter till expansion av verksamheten. 

Använd idrottsvärlden som exempel
Jag anser att det är oerhört viktigt att lyfta frågan kring 
viljan eller förmågan att rekrytera nyutexaminerade eller 
mindre erfarna kandidater som en del i mångfaldsarbetet 
för att få in nya erfarenheter och synsätt och därmed mot-
verka likriktningen inom industrin. Ett parallellt tankeex-
periment kan göras med fotbollsvärlden i så motto att ett 
lag knappast kommer att vinna Champions League om det 
består av enkom 33–34-åriga centerforwards. Nej, för att 
lagspelet ska fungera optimalt krävs diversifierade spets-
kompetenser och dessutom påfyllning underifrån av nya 
hungriga talanger som kan utmana och få de rutinerade att 
prestera mer och bättre. 

Samma tankesätt anser jag kan appliceras på före-
tagsvärlden i allmänhet och naturligtvis också på läkeme-
delsindustrin i Sverige.  

Det jag talar om är vikten av att försöka motverka lik-
riktning i en bransch som redan lider av brist på innova-
tionskraft. Det är viktigt att läkemedelsindustrin vågar 
skapa organisationer som består av mixade erfarenhetsni-
våer. Ett företag som satsar på en taktik med utbyte av er-
farenheter och idéer över generationsgränser har förmod-
ligen bäst utgångsläge att vara livskraftigt och innovativt 
på längre sikt. Troligen finns det inte någon universallös-
ning för att närma sig den perfekta mixen i personalstyrkan, 
men några åtgärder kan vara: 

• Utarbeta en plan för generationsväxling på företaget.

• Lär av varandra internt.

• Hitta talangerna tidigt, arbeta strategiskt och professio-
nellt med employer branding, det vill säga att lyfta fram det 
speciella med just ditt företag.

• Skapa program för hur man lotsar in och introducerar nya 
talanger i organisationen. Sådana program kan förslagsvis 
vara att jobba med traineeprogram och/eller utveckla sam-
arbeten med universitet och högskolor där fokus ligger i att 
skapa och upprätthålla bilden av läkemedelsföretaget som 
det som de största talangerna vill arbeta på.

Fem nyckelfaktorer för att identifiera potentiella 
medarbetare
Claudio Fernández-Araoz, senior adviser på headhuntingföre-
taget Egon Zehnder, ställer i en artikel i Harvard Business 
Review den retoriska frågan om morgondagens talangjakt: 
Hur kan en person, som verkar så kvalificerad och kompe-
tent för en roll, ändå misslyckas så kapitalt, medan en an-
nan medarbetare – utan relevant kompetens och erfarenhet 
– gör perfekt ifrån sig? (Artikeln finns på https://hbr.org/
search?term=talent+spotting)

Svaret, menar Claudio Fernández-Araoz, handlar om po-
tential – det vill säga förmågan att snabbt anpassa sig och 
växa in i dagens allt mer komplexa roller och miljöer. Han 
pekar på fem nyckelindikatorer för att identifiera potential 
för framtida prestationer:

• Rätt motivation. Har ett brinnande engagemang och stora 
ambitioner men är också ödmjuk i sin strävan att uppnå de 
kollektiva målen.

• Nyfikenhet. Söker nya upplevelser, kunskap och feedback. 
Är öppen för lärande och förändring.

• Insiktsfull. Har förmågan att söka och bearbeta informa-
tion kring nya möjligheter.

• Engagemang. Kan använda både känslor och logik för att 
på ett övertygande sätt kommunicera en vision och få kon-
takt med människor.

• Beslutsamhet. Kämpar stenhårt för sin sak och låter sig 
inte nedslås av svårigheter och motgångar.
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Hur ska talangerna leva upp till den höga po-
tential du har upptäckt i dem? I stället för att 
pusha dem uppför karriärstegen gäller det att 
erbjuda utvecklingsmöjligheter som driver dessa 
personer utanför sina komfortzoner, menar Clau-
dio Fernández-Araoz. Ge dem svåra men uppnå-
eliga utmaningar, eliminera distraktioner, enga-
gera dem i ett större team och i organisatoriska 
mål. Enligt detta tankesätt skulle ett digert cv 
med faktiska kompetenser inte längre ha samma 
betydelse, vilket kan kännas skrämmande. 

Hire attitude – train skills (anställ inställning 
– träna färdighet) är ett slitet men väldigt pas-
sande och tänkvärt mantra som skulle kunna 
appliceras i detta ämne. Närmare 85 procent av 
resultatet på den insats du lägger ner på jobbet 
kan härledas till det sätt du tar dig an dina ar-
betsuppgifter, resterande del ligger i de färdig-
heter du besitter. 

Naturligtvis finns det företag som arbetar ex-
emplariskt med att attrahera och rekrytera nya 
talanger till sin verksamhet. Dessa läkemedels-
bolag är beredda och klarar av att rekrytera unga 
och driftiga kandidater och oprövade kort med 
potential för att sedan utbilda dem internt exem-
pelvis inom ett specifikt terapiområde. 

Om ditt företag inte redan påbörjat eller tänkt 
tanken att starta ett strategiskt arbete för att att-
rahera och rekrytera de bästa talangerna med 
störst potential, tänk om – tänk nytt! Risken är 
annars att ni på sikt hamnar efter resultatmäs-
sigt. Och när det är dags att gå på offensiven be-
står laget enkom av defensiva mittfältare…

OLA GUSTAVSSON
Affärsområdeschef rekrytering

PharmaRelations

Diversity management: en strategi för att leda och 
hantera olikheter och likheter i ett företag eller en 
organisation.

Bland våra kunder finns AbbVie, Abigo, AXA, Boehringer Ingelheim, Cederroth, Continental,  
CSL Behring, GoGreen, GSK, Hultafors, Kungsörnen, Kvalitetsmässan, Lantmännen, Lundbeck,  

MAQUET, MSD Animal Health, Mölnlycke Health Care, Novartis, Otsuka, Roche, Semper,  
SKF, UCB Nordic, Unilever & Wellspect.

Hur kopplar du din 
marknads föring närmare 
vårdens behov?
Arbetar du i läkemedelsbranschen och brottas med hur du 
ska kunna bli en ännu bättre samarbetspartner till dina 
kunder? Som produkt- och försäljningschef har jag arbetat 
med den frågan i 15 år och på flera olika läkemedelsbolag.

Jag heter Lotta Senelius och tillsammans med mina  
30 kollegor jobbar jag idag med motsvarande problem-
ställningar som strategisk projektledare på Ellermore. 

Genom att låta kreatörer, strateger och medicinska doktorer 
korsbefrukta idéer från både B2B och B2C gör vi reklam 
som hjälper dig att nå både dina kunder och mål. 

Funderar du på hur du kan ta din marknadsföring vidare? 
Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte. Alla framsteg 
börjar med en utmaning.

Lotta Senelius
Strategisk projektledare
0706-14 84 55
lotta.senelius@ellermore.com

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com




