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HVIL KE RE KRUT TE RINGS KA NA LER BE NYT TER 
VIRK SOM HE TE NE?
Av: Ås hild Male Kal stø

Sam men drag
I NAVs be drifts un der sø kel se 2019 har vi sett nær me re på hvil ke re krut te rings ka na ler virk som he
te ne be nyt tet ved siste re krut te ring. Vi undersøker blant an net hvor man ge stil lin ger som ly ses 
ut of fent lig som sier noe om hvor trans pa rent det nors ke ar beids mar ke det er. 62 pro sent av 
virk som he te ne i årets un der sø kel se svar te at de lys te ut stil lin gen sin i en of fent lig ka nal. Det te 
er noe høy ere enn vi har sett tid li ge re år. 

Bru ken av tryk te me di er er blitt mind re van lig som re krut te rings ka nal de siste åre ne, mens in
ter nett og so si a le me di er bru kes i stør re grad. Blant de stør ste virk som he te ne, med 50 an sat te 
el ler mer, sva rer et stort fler tall av virk som he te ne at de har be nyt tet en of fent lig ka nal ved siste 
re krut te ring, unn ta ket er be drif ter in nen jord bruk, skog bruk og fiske. For små og mel lom sto re 
be drif ter ser vi der imot at re krut te rings prak sis va ri e rer mel lom de uli ke næ rin ge ne, hvor virk
som he te ne in nen of fent lig for valt ning og hel se skil ler seg ut ved en høy an del of fent lig ut lys te 
stil lin ger. 

Virk som he te ne i of fent lig for valt ning, hel se og so si al tje nes ter samt in nen un der vis ning bru ker 
i størst grad of fent li ge re krut te rings ka na ler, mens virk som he te ne i blant an net jord bruk, skog
bruk og fiske, de ler av in du stri en og i bygg og an legg i langt stør re grad bru ker ufor mel le ka na ler, 
som eget nett verk, i re krut te rings pro ses sen.

Det er stort sett små for skjel ler mel lom fyl ke ne når det gjel der virk som he te nes re krut te rings
prak sis. Når vi kon trol le rer for for skjell i næ rings sam men set ning og stør rel se på virk som he te ne 
fin ner vi at virk som he te ne i Agder, Vestfold og Telemark samt ØstVi ken i mind re grad ly ser ut 
le di ge stil lin ger of fent lig. For de and re fyl ke ne fin ner vi in gen sig ni fi kan te for skjel ler. 



4

//  Notat  //  1  // 2019
//   Hvilke rekrutteringskanaler benytter virksomhetene?

Inn led ning
I for bin del se med NAVs be drifts un der sø kel se 2019 
øns ket vi å un der sø ke hvil ke ka na ler virk som he te ne1 
bru ker når de re krut te rer ar beids kraft. Vi øns ket blant 
an net å se på hvor van lig det er å lyse ut stil lin ge ne gjen
nom of fent lig til gjen ge li ge ka na ler. Det te er også blitt 
un der søkt tid li ge re år og vi vil her sam men lik ne med 
2017 og 2012. I alle dis se un der sø kel se ne ba vi virk
som he te ne om å opp gi hvil ken re krut te rings ka nal som 
ble be nyt tet siste gang be drif ten re krut ter te en ny an satt. 

Det er in ter es sant å vite mer om hvor man ge stil lin ger 
som ly ses ut of fent lig blant an net for di det gir et bil de 
av hvor trans pa rent ar beids mar ked vi har i Norge, og 
om det er vik tig å ha et godt nett verk for å kom me i 
ar beid. Det er også in ter es sant for di det sier noe om 
hvor stor del av stil lings mar ke det som dek kes av 
NAVs ar beids mar keds sta tis tikk. I NAVs stil lings sta
tis tikk inn går stil lin ger som blir meldt til NAV el ler 
på nav.no, stil lin ger som er of fent lig gjort i me dia, stil
lin ger meldt til NAV fra Eures (nett verk for le di ge 
stil lin ger i Eu ro pa) samt stil lin ger hen tet ba sert på 
av ta ler mel lom NAV og pri va te stil lings da ta ba ser i 
Norge. Den ne sta tis tik ken dek ker der med en høy 
an del av de of fent lig ut lys te stil lin ge ne. Der som an de
len stil lin ger som ly ses ut of fent lig er lav, vil det te 
bety at NAVs stil lings sta tis tikk kan være lite re pre
sen ta tiv for et ter spør se len et ter ar beids kraft, og der
med være en dår lig kon junk tur in di ka tor. Er an de len 
stil lin ger som ly ses ut der imot høy, vil NAVs stil
lings sta tis tikk kun ne være en god in di ka tor på ut vik
lin gen i et ter spør se len et ter ar beids kraft.

Flest stil lin ger ly ses ut of fent lig
For at en stil ling skal reg nes som of fent lig ut lyst må 
den ha stått i tryk te me di er, være re gist ret i en stil
lings da ta ba se på in ter nett, være ut lyst via be drif tens 

1  I norsk dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og 
bedrift ofte om hverandre. Et foretak kan ha én eller flere underen-
heter som utfører aktivitet. Det er disse underenhetene som har 
svart på NAVs bedriftsundersøkelsen. Tidligere ble begrepet bedrift 
benyttet om disse enhetene, men ettersom NAVs bedriftsundersø-
kelse ikke bare omfatter næringslivet, men også det offentlige, er 
virksomhet ansett som mer dekkende. I dette notatet bruker vi der-
for ordet virksomhet når vi omtaler enhetene. Se SSB for mer infor-
masjon (https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/
artikler-og-publikasjoner/fra-bedrift-til-virksomhet). 

egen hjem me si de, på so si a le me di er el ler være re gist
ret hos NAV. To talt be nyt tet 62 pro sent av virk som
he te ne seg av of fent lig ut lys ning ved sin siste re krut
te ring (ta bell 1). Det te er noe høy ere enn i 2017 og 
2012 da an de len lå på 58 pro sent.

I alt var det 38 pro sent av virk som he te ne som kun 
valg te å be nyt te seg av re krut te rings ka na ler som ikke 
var of fent li ge i årets un der sø kel se. I til legg til in tern 
re krut te ring, eget nett verk og at per so nen som ble 
re krut tert selv tok kon takt, in klu de rer det te også bruk 
av be man nings by rå og bruk av CVda ta ba ser på in ter
nett. Der som en be drift har valgt å kon tak te et be man
nings by rå uten å lyse ut stil lin gen, vil kun bru ke re av 
det te be man nings by rå et ha mu lig het til å få job ben og 

Da ta grunn lag
Da ta ene i den ne ar tik ke len er hen tet fra NAVs be drifts un-
der sø kel se 2019 (Kal stø), 2017 (Kal stø og Sørbø, 2017) 
og 2012 (Ør bog og Sørbø, 2012). I 2019 svar te 11 168 
virk som he ter på un der sø kel sen, som gir en svar pro sent 
på 68. I år had de Finnmark en så lav svar pro sent at vi har 
valgt å ikke gi ut re sul ta ter fra fyl ket, men sva re ne er 
med i land stal le ne. Un der sø kel sen ble gjen nom ført i tids-
rom met 29. ja nu ar til 13. mars 2019. Sto re be drif ter (mer 
enn 399 an sat te i pri vat sek tor og mer enn 99 i of fent lig 
sek tor) er over re pre sen tert i ut val get, og re sul ta te ne er 
der for vek tet for det te. For re sul ta ter på tvers av næ rin-
ger/fyl ker er det også vek tet for den næ rings vise/fyl kes-
vise for de lin gen i po pu la sjo nen, og even tu el le skjev he ter 
i sva re ne i for hold til den ne.

Un der sø kel sen fra 2012 skil ler seg fra de to siste ved at 
ut val get var mind re. Den gang be stod ut val get av 2 861 
be drif ter og svar pro sen ten var 61. Spørs må let som var 
stilt var imid ler tid det sam me, men fra 2016 har vi in klu-
dert so si a le me di er som et eget svar al ter na tiv. Små end-
rin ger si den 2012 kan være til fel di ge, mens de sto re end-
rin ge ne  tro lig skyl des re el le end rin ger i virk som he te nes 
re krut te rings prak sis. I 2019 har vi også gjort noen end-
rin ger ved at det er blitt lagt ved noen fle re re krut te rings-
ka na ler som al ter na tiv. Se ved legg for hvil ke al ter na tiv 
som var med i 2017 og 2019.

Re gi o ne ne og fyl ke ne har i gjennomføringen av årets 
undersøkelse selv fått vel ge om de vil føl ge den nye re gi-
on struk tu ren i NAV. Den føl ger stort sett de sam me nye 
re gi on struk tu re ne som trer i kraft 01.01.2020. Unn ta ket 
er Vi ken som i NAV er delt i to om rå der; Vest- og Øst-Vi-
ken. Vest-Vi ken be står av Buskerud samt As ker og 
Bæ rum, mens Øst-Vi ken be står av Østfold og de res te-
ren de kom mu ne ne i Akershus. Alle re gi o ne ne/fyl ke ne, 
bort sett fra Finnmark og Troms har valgt å føl ge den nye 
inn de lin gen i årets un der sø kel se. 
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stil lin gen har alt så ikke vært til gjen ge lig for allmenhe
ten. Det sam me vil gjel de ved bruk av en CVda ta ba se.

Selv om en stil ling er lyst ut of fent lig et ter kri te ri e ne vi 
her har lagt til grunn, vil stil lin gens til gjen ge lig hets grad 
va ri e re et ter hvil ken re krut te rings ka nal som er be nyt tet. 
Blant ar beids sø ke re er det van lig å be nyt te stil lings da
tabaserpånett,somnav.noogfinn.no.Stillingersom
leg ges ut her vil der med tref fe et stort mar ked. En stil
ling som kun leg ges ut på egen hjem me si de vil der imot 
kre ve noe mer av ar beids sø ker ne. Stil lin gen vil da ikke 
kom me med i au to ma tis ke søk på stil lings da ta ba se ne, 
men kre ve at ar beids sø ker ne selv opp sø ker virk som he
tenes hjemmesider for å finne stillingen. På samme
måte vil stil lings an non ser i re gi on avi ser kun nå ut til 
ar beids sø ke re i re gi o nen, mens ar beids sø ke re i and re 
de ler av lan det van ske lig kan få med seg at stil lin gen er 
ledig.Detåkombinereflererekrutteringskanalerserut
tilåværerelativtvanlig.Vedåbenytteflererekrutte
ringskanalerøkertilgjengelighetenogflerefårmulig
het til å søke på stil lin gen, noe som er po si tivt både for 
ar beids sø ke re og ar beids gi ve re. Blant de som har 
be nyt tet egen hjem me si de, har for eks em pel rundt 80 
pro sent også be nyt tet NAV og/el ler stil lings ba se på 
net tet og/el ler hatt an non se i avis i til legg. Det te er 
om trent sam me nivå som i 2017.

Stil lings da ta ba ser på nett, virk som he te nes 
egne hjem me si de og nett verk er de van lig ste 
re krut te rings ka na le ne
Den van lig ste en kelt ka na len er virk som he te nes egen 
hjem me si de og der et ter eget nett verk (Fi gur 1). Man
ge bru ker også stil lings da ta ba ser på nett. Hvis vi ser 
på dis se sam let, opp gir 39 pro sent av virk som he te ne 
at de har be nyt tet seg av det te. Hele 25 pro sent opp gir 
nå å ha brukt so si a le me di er som re krut te rings ka nal. 

Å bru ke eget nett verk er van ligst i små be drif ter. 
Rundt 60 pro sent av virk som he te ne som svar te at de 
har be nyt tet eget nett verk har fær re enn 10 an sat te. 

Det har vært en for skyv ning av virk som he te nes bruk 
av re krut te rings ka na ler de siste åre ne. Den stør ste for
skjel len fra 2012 er at det er blitt mind re van lig å 
be nyt te seg av avi ser, tids skrif ter og and re tryk te me
di er som ka nal. Mens 33 pro sent av virk som he te ne 
had de be nyt tet den ne ka na len i 2012, gjor de kun 20 
pro sent det i 2019. Man ge ar beids sø ke re leg ger nå inn 
stil lings søk på en stil lings da ta ba se på in ter nett, og får 
epostvar sel når en re le vant stil ling blir lagt ut. Sam ti
dig har pa pir avi se ne opp levd fal len de opp lag. Man ge 
av de som an non se rer i me dia bru ker in ter nett i til
legg. Over 80 pro sent av virk som he te ne som bruk te 
an non ser i tryk te me dia ved siste an set tel se, bruk te i 
til legg egen hjem me si de og/el ler stil lings da ta ba se på 
nett.  

Bruk av so si a le me di er har økt be ty de lig de siste åre
ne. So si a le me di er ble ikke lagt til som egen ka te go ri 
ivåreundersøkelserføri2016,menvifinneratbru
ken av slike ka na ler har økt noe fra hen holds vis 12 og 
16 pro sent i 2016 og 2017 til 25 pro sent i 2019. Samt
li ge næ rin ger be nyt ter den ne re krut te rings ka na len sta
digmer. Innenfinansieringsog forskningsvirksom
het, hel se og so si al tje nes te, of fent lig for valt ning, 
in for ma sjon og kom mu ni ka sjon samt elek tri si tet, 
vann og re no va sjon var det over 30 pro sent av virk
som he te ne som opp ga å ha brukt so si a le me di er ved 
for ri ge re krut te ring. 

Van ligst å lyse ut stil lin ger i sto re be drif ter
Det er en klar sam men heng mel lom be drif tens stør
rel se og om de ly ser ut stil lin gen sin of fent lig. Blant 
be drif ter med 50 an sat te el ler mer sva rer 88 pro sent at 
de bruk te en of fent lig re krut te rings ka nal ved siste 
an set tel se, mens det sam me gjel der 51 pro sent av 
virk som he te ne med un der 50 an sat te og 41 pro sent av 
virk som he te ne med fær re enn 10 an sat te. Des to min
d re virk som he te ne er, des to stør re er alt så sann syn lig
he ten for at be drif ten vel ger å la være å lyse ut stil lin
gen, men hel ler bru ke eget nett verk el ler lig nen de. Vi 
serlikevelentendenstilatbådeflerestoreogmindre
be drif ter vel ger å lyse ut of fent lig i 2019 sam men lik
net med 2017.

Tabell 1. Bedrifter som har benyttet offentlig 
utlysning, uformelle kanaler eller begge deler ved sist 
rekrutterte person. Prosentandeler

Stilling 2019 2017 2012

Offentlig utlyst 37 38 37

Ikke lyst ut offentlig 38 42 42

Begge deler 25 19 21

Total 100 100 100

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2012, 2017 og 2019
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Sto re næ rings vise for skjel ler
Be drif ter in nen for of fent lig for valt ning ly ser of test ut 
stil lin ger of fent lig. Hele 91 pro sent av dis se virk som
he te ne opp gir at de be nyt tet en of fent lig re krut te rings
ka nal ved sin siste an set tel se. Der et ter føl ger be drif ter 
in nen hel se og so si al tje nes ter og un der vis ning. Vi ser 
at det er små end rin ger fra 2017, og også i un der sø kel
sen som ble gjen nom ført i 2012 fant vi de sam me ten
densene som vises i figur 2. Utviklingen innen de
flestenæringergårimidlertidiretningavatflerestil
lin ger  ly ses ut  of fent lig. Virk som he te ne som i minst 
gradlyserutledigestillingeroffentligfinnerviinnen
jordbruk, skogbruk og fiske og innen bygge og
an leggs næ rin gen. Det te stem mer også godt over ens 
med re sul ta te ne fra 2017, der de sam me næ rin ge ne i 
minst grad be nyt tet seg av of fent lig ut lys ning. 

I of fent lig sek tor er det lov på lagt å lyse ut stil lin ger 
of fent lig, med mind re spe si el le for hold til si er noe 
an net. Det sam me er ikke til fel le i pri vat sek tor. Det te 
for kla rer den høye an de len ut lys nin ger in nen of fent lig 
for valt ning og hel se og so si al tje nes ter. In nen næ rin
genejordbruk,skogbrukogfiskeogbyggoganlegg
er det van ligst å be nyt te eget nett verk når man re krut
te rer ar beids kraft. 

De stør ste virk som he te ne (50 an sat te el ler mer) sva rer 
i stor grad at de ly ser ut stil lin ge ne of fent lig. Det te 
gjel der in nen for alle næ rin ger med unn tak av jord
bruk,skogbrukogfiske.Idesmåvirksomheteneer
det stør re for skjell mel lom næ rin ge ne. Ser vi for eks
em pel på be drif ter med fær re enn 10 an sat te, skil ler 
of fent lig for valt ning og hel se og so si al tje nes ter seg 

Fi gur 1. Bruk av re krut te rings ka na ler. Pro sent an de ler. 
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ut ved at også de små virk som he te ne i stor grad ly ser 
ut stil lin ger of fent lig, mens det i mind re grad skjer 
in nen de and re næ rin ge ne.  

Fyl kes vise for skjel ler
Oslo og Inn lan det er fyl ke ne hvor virk som he te ne i 
størst grad ly ser ut stil lin ge ne of fent lig med en an del 
på hen holds vis 70 og 65 pro sent. Agder er det fyl ket 
hvor stil lin ge ne i minst grad ly ses ut of fent lig, med 54 
pro sent. Det hen ger blant an net sam men med for skjel
ler i næ rings sam men set nin gen i fyl ke ne. I Oslo er det 
for eks em pel svært få be drif ter in nen jord bruk, skog
brukogfiske,somvarennæringsomilitengradlyste
ut of fent lig. Oslo skil ler seg også ut med fær re be drif
ter in nen bygg og an legg enn and re fyl ker, og ved at 
de har man ge sto re be drif ter. Når vi tar hen syn til 

bedriftsstørrelseognæringfinnerviatvirksomhetene
i ØstVi ken, Agder samt Vestfold og Telemark i min
d re grad ly ser ut le di ge stil lin ger of fent lig sam men lik
netmeddeandrefylkene.Ellerserdetingensignifi
kan te for skjel ler mel lom fyl ke ne.

Hvis vi ser nær me re på hvil ke re krut te rings ka na ler 
somermestvanligåbrukeideulikefylkenefinnervi
noen for skjel ler. I Oslo er det kun 8 pro sent av stil lin
ge ne som ly ses ut i tryk te me di er, mens det te gjel der 
for 31 pro sent av stil lin ge ne i Møre og Roms dal som 
er det fyl ket som i størst grad bru ker den ne ka na len. 
Når det gjel der bruk av in ter nett (stil lings da ta ba se på 
nett, egen hjem me si de og/el ler so si a le me di er) bru kes 
det te mest av virk som he te ne i Oslo, Inn lan det, Vest
Vi ken og Vest land. Mens virk som he te ne i Agder i 

Fi gur 2. Pro sent an del av be drif ter som be nyt tet of fent lig ut lys ning av siste stil ling det ble an satt noen i. For delt 
på næ ring. 
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minst grad be nyt ter seg av in ter nett ved re krut te ring. 
Nårvikontrollererforbedriftsstørrelseognæringfin
ner de at virk som he te ne i ØstVi ken, Vestfold og 
Telemark, Agder og Ro ga land i mind re gard bru ker 
in ter nett ved re krut te ring sam men lik net med de and re 
fylkene,ellererdetingensignifikanteforskjeller.

Opp sum me ring
I året be drifts un der sø kel se svar te 62 pro sent av virk som
he te ne at de be nyt tet seg av of fent lig ut lys ning ved sin 
siste re krut te ring. Det te er noe høy ere enn i 2017 og 
2012 da an de len lå på 58 pro sent. Det er en klar sam men
heng mel lom be drif tens stør rel se og om de ly ser ut stil
lin gen sin of fent lig. Blant be drif ter med 50 an sat te el ler 
mer sva rer 88 pro sent at de bruk te en of fent lig re krut te
rings ka nal ved siste an set tel se, mens det sam me gjel der 
51 pro sent av virk som he te ne med un der 50 an sat te.

Be drif ter in nen for of fent lig for valt ning ly ser of test ut 
stil lin ger of fent lig. Hele 91 pro sent av dis se virk som he
te ne opp gir at de be nyt tet en of fent lig re krut te rings ka nal 
ved sin siste an set tel se. Der et ter føl ger be drif ter in nen 
hel se og so si al tje nes ter og un der vis ning. Virk som he
te ne som i minst grad lys te ut le di ge stil lin ger of fent lig 
finner vi innen jordbruk, skogbruk og fiske og innen

bygge og an leggs næ rin gen. Det te stem mer også godt 
over ens med re sul ta te ne fra 2017, der de sam me næ rin
ge ne i minst grad be nyt tet seg av of fent lig ut lys ning. 

Nårvitarhensyntilbedriftsstørrelseognæringfinner
vi at virk som he te ne i ØstVi ken, Agder samt Vestfold 
og Telemark i mind re grad ly ser ut le di ge stil lin ger 
of fent lig sam men lik net med de and re fyl ke ne. El lers 
erdetingensignifikanteforskjellermellomfylkene.

Den van lig ste en kelt ka na len er virk som he te nes egen 
hjem me si de og der et ter eget nett verk. Man ge bru ker også 
stil lings da ta ba ser på nett. Hvis vi ser på dis se sam let opp
gir 39 pro sent av virk som he te ne at de har be nyt tet seg av 
det te. Det har vært en for skyv ning av virk som he te nes 
bruk av re krut te rings ka na ler de siste åre ne. Den stør ste 
for skjel len fra 2012 er at det er blitt mind re van lig å 
be nyt te seg av avi ser, tids skrif ter og and re tryk te me di er 
som ka nal. Mens 33 pro sent av virk som he te ne had de 
be nyt tet den ne ka na len i 2012, gjor de kun 20 pro sent det 
i 2019. Bruk av so si a le me di er har økt be ty de lig de siste 
åre ne. So si a le me di er ble ikke lagt til som egen ka te go ri i 
våreundersøkelserføri2016,menvifinneratbrukenav
slike ka na ler har økt noe fra hen holds vis 12 og 16 pro sent 
i 2016 og 2017 til 25 pro sent i 2019. Samt li ge næ rin ger 
be nyt ter den ne re krut te rings ka na len sta dig mer.

Fi gur 3. Pro sent an del av be drif ter som be nyt tet of fent lig ut lys ning av siste stil ling det ble an satt noen i. For delt 
på fyl ke.  

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019 Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2017
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//  Notat  //  1  // 2019
//   Hvilke rekrutteringskanaler benytter virksomhetene?

Ved legg

Virk som he te ne ble stilt føl gen de spørs mål i 2019:

For den siste per so nen dere re krut ter te, hvil ke re krut
te rings ka na ler ble be nyt tet for den ne stil lin gen? Opp
gi her samt li ge ka na ler som ble brukt i re krut te rings
pro ses sen. Huk av på siste al ter na tiv hvis dere ikke 
har re krut tert per so ner de tre siste åre ne. 

(Fle re kryss mu lig)

o Avi ser, tids skrif ter el ler and re tryk te me di er

o NAVs stil lings da ta ba se

oAndrestillingsdatabaserpåinternett(f.eksfinn.no)

o Egen hjem me si de

o Re krut te rings bi stand fra NAV

o Via NAVtil tak (ar beids prak sis, lønns til skudd mv.)

o So si a le me di er (LinkdIn, Face book, Twit ter o.l.)

oRekrutteringsfirma,vikarbyråellerlignende

o In tern re krut te ring

o Eget nett verk/bejentskapskrets

o CVda ta ba se på in ter nett

oPersonensomblerekrutterttokselvkontakt,uten
at stil lin gen ble gjort kjent gjen nom and re   re krut te
rings ka na ler

o An net: _________________

o Har ikke re krut tert noen per so ner de tre siste åre ne

Virk som he te ne ble stilt føl gen de spørs mål i 2017:

For den siste per so nen dere re krut ter te, hvil ke re krut
te rings ka na ler ble be nyt tet for den ne stil lin gen?

(Fle re kryss mu lig)

o Avi ser, tids skrif ter el ler and re tryk te me di er

o Stil lings da ta ba se på in ter nett

o Egen hjem me si de

o NAV

o So si a le me di er (LinkdIn, Face book, Twit ter o.l.)

oRekrutteringsfirma,vikarbyråellerlignende

o In tern re krut te ring

o Eget nett verk/be kjent skaps krets

o CVda ta ba se på in ter nett

oPersonensomblerekrutterttokselvkontakt,uten
at stil lin gen ble gjort kjent gjen nom and re re krut te
rings ka na ler

o An net: _________________
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