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De allt hårdare kraven 
på läkemedelsbranschen 
ställer industrin inför ett 
dilemma när ledare ska 
rekrytera eller använda 
konsulter i interimsupp-
drag. Senioritet och be-
fintligt nätverk ställs mot 
valet av yngre talanger 
som kan bidra med andra 
infallsvinklar och genera-
tionsbreddning. Detta kan 
du läsa om i denna artikel 
av Morgan Eilenberg.

ag träffar ledare och specialister 
inom branschen, men även yngre 
talanger som vill komma in i läke-

medelsindustrin, en bransch som har 
många attraktiva attribut för unga.

En utmaning för branschen är en 
upplevd ökad medelålder bland med-
arbetarna. När Compass genomförde 
en undersökning bland 70 medarbeta-
re, främst Key account managers, var 
medelåldern bland de svarande 46,8 år. 
Denna medelålder stämmer väl över-
ens med de individer som många re-
kryterare i dag möter, både på kund- 
och kandidatsidan.

I kunskaps- och forskningsintensiva 
företag kan en nyckelfaktor för fram-
gång vara att du vet hur du ska gene-
rationsbredda din personal. Det vill 
säga att behålla, nyttja och vidareut-
veckla de senioras kompetens, samti-
digt som man fyller på med yngre ta-
langer för att få en dynamisk kultur.

I samma undersökning frågades vad 
som får medarbetare att stanna samt 
vilja lämna läkemedelsföretagen. Re-

sultaten visade att faktorer som hur 
forskningsintensivt företaget är, hur 
den anställde bedömer att företaget bi-
drar till ett bättre samhälle samt hur 
man trivs med kollegorna var avgöran-
de för om man valde att stanna. Närms-
ta chef, kulturen på arbetsplatsen och 
bristande möjligheter till personlig ut-
veckling var av betydelse för beslutet 
att säga upp sig. 

J

rekrytering

Sju råd till dig som leder 
och ska rekrytera 
yngre talanger



   pharma industry nr 1-20   45

I kunskaps- 
och forsknings-

intensiva företag kan 
en nyckelfaktor för 
framgång vara att 
du vet hur du ska 
generationsbredda 
din personal.
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Vad är då avgörande för att attra-
hera och behålla yngre talanger i 
läkemedelsbranschen?
Compass systerföretag i Danmark, People 
& Performance, har tillsammans med 
CompanYoung, som fokuserar på unga, 
undersökt just det. 

Kasper Urth, chef på People & Per-
formance, konstaterar att digitalise-
ringen av arbetsmarknaden har om-
kullkastat en del av de hierarkier som 
tidigare var rådande på kunskapsföre-
tag. Då var de äldre experterna, i dag 
kan färdigheter som de yngre är upp-
vuxna med och tar för givna, vara någ-

ra av nyckelkompetenserna på samma 
företag.

Slutsatserna kan sammanfattas i sju 
punkter: 

1.  Vill bli involverade i beslut
Många unga har vuxit upp med att 
vara involverade i besluten på skolan 
och i hemmet. De är vana att dela med 
sig av sina värderingar, resmål, poli-
tiska åsikter och engagemang. När de 
kliver in på arbetsplatsen förväntar de 
sig att bli involverade i besluten. 

”Ställ frågor – och använd er av de yng-
re talangernas input.”

 2.  Många möjligheter
Yngre generationer har vuxit upp med 
fler valmöjligheter än tidigare genera-
tioner. Det är inte längre normen att 
gå i föräldrarnas fotspår yrkesmässigt. 
Många unga skjuter upp besluten om 
utbildning och karriär för att hålla så 
många dörrar öppna som möjligt. 

Vad betyder det då för chefer som 
leder dem? Om de tvekar över sina val 
är behovet större av ”konstant valide-
ring”. I framtiden växer därför kraven 
på chefer att ge regelbunden och spe-
cifik feedback på unga talangers ar-
betsinsats.

”Regelbunden, specifik och utvecklande 
feedback är avgörande – att tala om ’mig’ 
enbart vid det årliga medarbetarsamtalet 
räcker inte.”

3.  Reflekterande unga
Som nämndes tidigare är yngre med-
arbetare vana vid omkullkastade hie-
rarkier. Digitaliseringen har tvingat 
fram platta organisationer, där äldre 
medarbetare behöver rådfråga yngre i 
samma utsträckning som det omvända. 
Som ledare ställer det nya krav på hur 
du bemöter de anställda. Unga tende-
rar att utmana existerande arbetsme-
toder och beslut, och auktoritära svar 
som ”därför att jag säger att det är så” 
fungerar inte. Det ställer nya krav på 
transparens i beslutsprocessen.

”Varför, varför, varför … och nej, ’där-
för’ räcker inte som svar.”

 
4.  Tro på sin förmåga
Yngre generationer har vuxit upp i en 
kultur där uppskattning och uppmunt-
ran har varit en del av utbildningen. 
Inom idrottsrörelsen, till exempel, är 
unga vana vid att de får pris enbart 
genom att delta. Vågen av uppskatt-
ning har ingjutit en tro på den egna 
förmågan i många, och kan vara en 
nyckelfaktor som förklarar den ökan-
de andelen entreprenörer bland unga. 
Baksidan kan uppstå på en arbetsplats 
som inte har en peppande kultur. En 
del av de unga medarbetarna står säm-
re rustade vid konflikter och bakslag.

Det ställer nya krav på arbetsledare 
att identifiera de unga talangernas be-
hov av uppskattning.

När unga väljer arbetsplats läser de 
inte enbart kravlistan för tjänsten – de 
ställer själva krav på företagets värde-
ringar, på transparens och på sin chef. 

rekrytering

Digitaliseringen har tvingat fram 
platta organisationer, där äldre med-

arbetare behöver rådfråga yngre i samma 
utsträckning som det omvända.
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”Alla är vinnare … (…) – det är åtmins-
tone vad jag har lärt mig.”

5.  Uppväxta i prestationsbaserade 
miljöer
Unga är vana vid att någon mäter deras 
prestationer. De har haft betyg, natio-
nella prov, läsförmågetest, språktest 
och diagnoser genom hela skoltiden. 
De är också vana vid att bygga sitt eget 
personliga varumärke och persona – 
inte minst på sociala plattformar – och 
många strävar efter perfektion. Under 
hela deras uppväxt har de speglat sig 
i andras ”perfekta bilder” och strävat 
efter ”likes”. Beteendet tar de med sig 
till arbetsplatsen, där jakten på det per-
fekta jobbet fortsätter.

Som chef behöver du vara medveten 
om höga målsättningar mot perfektion 
och lycka, och guida dina medarbetare 
mot realistiska mål.

”Se mig – och se mig igen”.

6.  Hellre nya steg än permanent
Yngre talanger ser sällan arbetsuppgif-
terna som en slutstation utan tvärtom 
som ett steg på karriärstegen. Men i 
motsats till hur äldre generationer har 
betraktat karriärstegen, kan nästa steg 
lika gärna tas horisontellt. I gaming-
världen, där många i den yngre ge-
nerationen har tillbringat mycket tid, 
är målet att skaffa sig nya ”skills” för 
att ta sig till nästa ”level”. På samma 
sätt kan en ung talang vilja byta ar-
betsuppgifter – gärna vartannat år 
i genomsnitt – om det innebär nya 
kompetenser och utmaningar, och inte 
enbart om det omedelbart innebär ett 
avancemang i företagets hierarki. För 
ledare är detta viktigt att ha i åtanke, 
när medarbetare vill vidareutbilda sig. 
Ledare som blir möjliggörare, lyckas 
bättre med att behålla unga talanger 
i företaget. 

”Stöd yngre talanger att hitta sin väg. 
Uppmärksamma karriärmöjligheter – an-
nars hittar de dem någon annanstans.”

 
7.  Beröm och uppskattning
Ända sedan födseln har många unga 
hört hur viktiga de är. Bidragande fak-
torer är senare decenniers pedagogik 
men också ett resultat av så ka llade 
”curlande föräldrar”, det vill säga stöt-
tande föräldrar som undanröjer hin-
dren för sina barn. De som har valt 
attraktiva utbildningar är också vana 
vid att företagen söker upp dem på lä-
rosätena – redan innan de har börjat 
söka jobb.

De är vana vid beröm och här kan 
arbetsledare tvingas hantera skillnader 
i förväntningar mellan seniora medar-
betare och yngre. Medan äldre genera-
tioner kan uppleva konstant uppmunt-
ran som missvisande – ”jag gör ju bara 
mitt jobb” – kan yngre upplevas som 

omättliga. Här behöver ledaren reflek-
tera och hitta ett förhållningssätt som 
är hållbart i hela organisationen.

”Beröm för att man dyker upp på jobbet 
och genomför sitt jobb …?”.

Vad betyder detta då för ledare som 
vill rekrytera unga talanger till läke-
medelsbranschen?

• Läkemedelsindustrin bidrar till sam-
hället och hjälper sjuka människor att 
få ett bättre liv. Detta passar väl in med 
ungas strävan att arbeta i värderings-
styrda organisationer. Detta kan därför 
understrykas i employer branding-
sammanhang. Formulera därför gärna 
annonsen så att det även blir tydligt 
för den sökande vad de vinner på re-
kryteringen. Beskriv gärna företagets 
värderingar, och ge konkreta exempel. 
När unga väljer arbetsplats läser de 

inte enbart kravlistan för tjänsten – de 
ställer själva krav på företagets värde-
ringar, på transparens och på sin chef. 

• Det är värt att fundera över att de ta-
langer du vill nå inte nödvändigtvis lä-
ser annonser i branschpress. Välj platt-
formen för annonsering med omsorg. 

• Var tydlig med hur medarbetare 
kan växa inom företaget. Unga arbets-
sökande ser inte primärt utvecklings-
möjligheterna som en vertikal process, 
däremot är möjligheterna att röra på 
sig och lära sig nytt centrala faktorer i 
valet av arbetsgivare. Det är viktigt att 
arbetsgivare visar närvaro på univer-
sitet och lärosäten där de unga talang-
erna befinner sig. Visa långsiktighet, 
så byggs förtroende.

 
Sammanfattning
Du som vill uppnå en bättre genera-
tionsbredd på ditt företag kan ha nytta 
av att förstå vilka krav yngre genera-
tioner ställer på sina framtida arbetsgi-
vare. De vill arbeta i värderingsstyrda 
organisationer, bli involverade i beslut, 
är vana att ifrågasätta, tror på sin egen 
förmåga, förväntar sig feedback och 
möjligheter att utvecklas i arbetslivet. 
För ledare innebär detta att kraven 
på transparens och återkoppling i ar-
betsprocessen ökar. Det ställer också 
därför andra krav vid rekrytering och 
annan kompetensförsörjning.
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Unga arbetssökande ser inte pri -
märt utvecklingsmöjligheterna som 

en vertikal process, däremot är möjligheterna 
att röra på sig och lära sig nytt centrala 
faktorer i valet av arbetsgivare.

Faktaunderlag:
De 7 råden hur man leder unga talang-
er är baserade på internationella un-
dersökningar gjorda med responden-
ter i åldrarna 15–30 år genom fokus-
grupper samt kvantitativa undersök-
ningar med mer än 800 respondenter. 
Undersökningarna genomfördes av 
People & Performance-delen av Com-
pass som fokuserar på ledarskap 
och organisationsutveckling samt 
Compan  Young.




