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HVILKE REKRUTTERINGSKANALER BENYTTER 
BEDRIFTENE?
Av: Åshild Male Kalstø og Johannes Sørbø

Sammendrag
I NAVs bedriftsundersøkelse 2017 undersøkte vi hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet 
ved siste rekruttering. 58 prosent av bedriftene svarte at de lyste ut stillingen sin i en offentlig 
kanal. Denne andelen har ligget relativ stabil de fem siste årene.

Bruken av trykte medier er blitt mindre vanlig som rekrutteringskanal de siste årene, mens inter-
nett og sosiale medier brukes i større grad. Blant bedrifter med 50 ansatte eller mer, svarer et 
stort flertall av bedriftene at de har benyttet en offentlig kanal ved siste rekruttering, unntaket 
er bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske. For små og mellomstore bedrifter ser vi derimot 
at det er større forskjeller i rekrutteringspraksis mellom de ulike næringene, hvor virksomhetene 
innen offentlig forvaltning og helse skiller seg ut ved en høy andel offentlig utlyste stillinger.

Bedriftene i offentlig forvaltning, helse- og sosialtjenester samt innen undervisning bruker i størst 
grad offentlige rekrutteringskanaler, mens bedriftene i blant annet jordbruk, skogbruk og fiske, 
deler av industrien og i bygg og anlegg i langt større grad bruker uformelle kanaler, som eget 
nettverk, i rekrutteringsprosessen.

Det er stort sett små forskjeller mellom fylkene når det gjelder bedriftenes rekrutteringspraksis. 
Når vi kontrollerer for forskjell i næringssammensetning og størrelse på bedriftene bruker bedrif-
tene i Trøndelag, Hedmark, Oppland og Troms i større grad offentlige rekrutteringskanaler, mens 
bedriftene i Telemark gjør det i mindre grad. For de andre fylkene finner vi ingen signifikante 
forskjeller.
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Flest stillinger lyses ut offentlig
For at en stilling skal regnes som offentlig utlyst må 
den ha stått i trykte medier, være registret i en stil
lingsdatabase på internett, være utlyst via bedriftens 
egen hjemmeside, på sosiale medier eller være regis
tret hos NAV. Totalt benyttet 58 prosent av bedriftene 
seg av offentlig utlysning ved sin siste rekruttering 
(tabell 1). Dette er på nivå med resultatene fra under
søkelsen i både 2016 og 2012.

Det er naturlig å tenke seg at andelen stillinger som 
lyses ut offentlig kan variere med konjunkturene. I en 
lavkonjunktur med høy ledighet vil det være enklere å 
få tak i arbeidskraft for arbeidsgiverne. Flere vil gjerne 
ta kontakt med bedriften på egen hånd, og kanskje vil 
også flere i ens eget nettverk være på jakt etter jobb. 
Til tross for dette ser vi altså ingen stor endring fra 
resultatene i 2012 til 2016 og 2017, selv om vi har 
vært inne i en periode hvor ledigheten har økt. Samti
dig har det i denne nedgangskonjunkturen vært store 
forskjeller mellom næringer og regioner, noe som 
skiller denne fra tidligere. Det er særlig innen oljere
latert næringsliv at bedrifter har måttet nedbemanne 
og ledigheten har økt, mens andre deler av nærings
livet har god vekst og økt sysselsetting.

Innledning
I forbindelse med NAVs bedriftsundersøkelser i 2016 
og 2017 ønsket vi å undersøke hvilke kanaler bedrif
tene bruker når de rekrutterer arbeidskraft. Vi ønsket 
blant annet å se på hvor vanlig det er å lyse ut stil
lingene gjennom offentlig tilgjengelige kanaler. Dette 
ble også undersøkt i bedriftsundersøkelsen i 2012 
(Sørbø og Ørbog 2013). I alle disse undersøkelsene ba 
vi bedriftene om å oppgi hvilke rekrutteringskanaler 
som ble benyttet siste gang bedriften rekrutterte en ny 
ansatt.

I årene etter 2012 har vi gått inn i en oljedrevet ned
gangskonjunktur som har resultert i store geografiske 
forskjeller på arbeidsmarkedet. I fylker med mye olje
relatert næringsliv har arbeidsledigheten økt, mest 
i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal, mens 
andre deler av landet har opplevd stabil eller fallende 
ledighet. Hvor stor andel av stillingene som lyses ut 
i offentlige kanaler som aviser, stillingsbaser på inter
nett eller egen hjemmeside kan variere med konjunk
turene og over tid. Med de endringene vi har sett på 
arbeidsmarkedet de siste årene er det derfor interes
sant å se om bedriftenes bruk av rekrutteringskanaler 
har endret seg, og også om vi ser geografiske forskjeller.

Det er interessant å vite mer om hvor mange stillinger 
som lyses ut offentlig blant annet fordi det gir et bilde 
av hvor transparent arbeidsmarked vi har i Norge, og 
om det er viktig å ha et godt nettverk for å komme 
i arbeid. Det er også interessant fordi det sier noe om 
hvor stor del av stillingsmarkedet som dekkes av 
NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. I NAVs stillings
statistikk inngår både stillinger som blir meldt til 
NAV eller på nav.no og stillinger som lyses ut i trykte 
media. Denne statistikken dekker dermed en høy 
andel av de offentlig utlyste stillingene. Dersom ande
len stillinger som lyses ut offentlig er lav, vil dette 
bety at NAVs stillingsstatistikk kan være lite repre
sentativ for etterspørselen etter arbeidskraft, og der
med være en dårlig konjunkturindikator. Er andelen 
stillinger som lyses ut derimot høy, vil NAVs stil
lingsstatistikk kunne være en god indikator på utvik
lingen i etterspørselen etter arbeidskraft.

Datagrunnlag
Dataene i denne artikkelen er hentet fra NAVs bedriftsun-
dersøkelse 2017 (Kalstø og Sørbø, 2017), 2016 (Andreev 
og Sørbø, 2016) og 2012 (Ørbog og Sørbø, 2012). I 2017 
svarte 14 135 virksomheter på undersøkelsen, som gir 
en svarprosent på 72. Undersøkelsen ble gjennomført i 
tidsrommet 30. januar til 14. mars 2017. Store bedrifter 
(mer enn 399 ansatte i privat sektor og mer enn 99 i 
offentlig sektor) er overrepresentert i utvalget, og resul-
tatene er derfor vektet for dette. For resultatene som er 
på tvers av næringer/fylker er det også vektet for den 
næringsvise/fylkesvise fordelingen i populasjonen, og 
eventuelle skjevheter i svarene i forhold til denne.

Undersøkelsen fra 2012 skiller seg fra de to siste ved at 
utvalget var mindre. Den gang bestod utvalget av 2 861 
bedrifter og svarprosenten var 61. Spørsmålet som var 
stilt var imidlertid det samme, men i fjor og i år har vi 
inkludert sosiale medier som et eget svaralternativ, noe 
som ikke var tilfellet i 2012. Små endringer siden 2012 
kan være tilfeldige, mens de store endringene fra den 
gang trolig kommer av reelle endringer i bedriftenes 
rekrutteringspraksis.
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Bedriftenes egne nettverk og trykte medier er 
de vanligste rekrutteringskanalene
Det har ikke vært store endringer i bedriftenes bruk av 
rekrutteringskanaler de siste fem årene. Selv om det 
vanligste er å lyse ut stillingene offentlig, er det å 
benytte eget nettverk til å rekruttere arbeidskraft den 
vanligste enkeltkanalen bedriftene bruker når de skal 
rekruttere, og slik har det vært alle år vi har stilt dette 
spørsmålet i undersøkelsen. Andelen er nå på 31 pro
sent mot 35 prosent i 2012. Å bruke eget nettverk er 
vanligst i små bedrifter. 

Den største forskjellen fra 2012 er at det er blitt min
dre vanlig å benytte seg av aviser, tidsskrifter og andre 
trykte medier som kanal. Mange arbeidssøkere legger 
nå inn stillingssøk på en stillingsdatabase på internett, 
og får epostvarsel når en relevant stilling blir lagt ut. 
Samtidig har papiravisene opplevd fallende opplag. 
Mange av de som annonserer i media bruker internett 
i tillegg. Halvparten av bedriftene som brukte annonser 
i trykte media ved siste ansettelse, brukte i tillegg 
egen hjemmeside, mens rundt 40 prosent brukte stil
lingsdatabase på nett og/eller sosiale medier.

Bruk av internett har økt noe siden 2012. Sosiale 
medier ble ikke lagt til som egen kategori i våre under
søkelser før i 2016, men vi finner at bruken av slike 
kanaler har økt noe fra 2016 til 2017, fra 12 til 16 
prosent.

Vanligst å lyse ut stillinger i store bedrifter
Det er en klar sammenheng mellom bedriftens stør
relse og om de lyser ut stillingen sin offentlig. Blant 
bedrifter med 50 ansatte eller mer svarer 82 prosent at 
de brukte en offentlig rekrutteringskanal ved siste 
ansettelse, mens det samme gjelder 46 prosent av 

I alt var det 42 prosent av bedriftene som kun valgte å 
benytte seg av rekrutteringskanaler som ikke var 
offentlige i årets undersøkelse. I tillegg til intern 
rekruttering, eget nettverk og at personen som ble 
rekruttert selv tok kontakt, inkluderer dette også bruk 
av bemanningsbyrå og bruk av CVdatabaser på inter
nett. Dersom en bedrift har valgt å kontakte et beman
ningsbyrå uten å lyse ut stillingen, vil kun brukere av 
dette bemanningsbyrået ha mulighet til å få jobben og 
stillingen har altså ikke vært tilgjengelig for allmen
heten. Det samme vil gjelde ved bruk av en CV  
database.

Selv om en stilling er lyst ut offentlig etter kriteriene 
vi her har lagt til grunn, vil stillingens tilgjengelig
hetsgrad variere etter hvilken rekrutteringskanal som 
er benyttet. Blant arbeidssøkere er det vanlig å benytte 
stillingsdatabaser på nett, som nav.no og finn.no. Stil
linger som legges ut her vil dermed treffe et stort mar
ked. En stilling som kun legges ut på egen hjemme
side vil derimot kreve noe mer av arbeidssøkerne. 
Stillingen vil da ikke komme med i automatiske søk 
på stillingsdatabasene, men kreve at arbeidssøkerne 
selv oppsøker bedriftenes hjemmesider for å finne stil
lingen. På samme måte vil stillingsannonser i region
aviser kun nå ut til arbeidssøkere i regionen, mens 
arbeidssøkere i andre deler av landet vanskelig kan få 
med seg at stillingen er ledig. Det å kombinere flere 
rekrutteringskanaler er omtrent like vanlig nå som 
i 2012. Ved å benytte flere rekrutteringskanaler øker 
tilgjengeligheten og flere får mulighet til å søke på 
stillingen, noe som er positivt både for arbeidssøkere 
og arbeidsgivere. Blant de som har benyttet egen 
hjemmeside, har for eksempel rundt 60 prosent også 
benyttet NAV og/eller stillingsbase på nettet og/eller 
hatt annonse i avis i tillegg.

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

Stilling 2017 2016 2012

Offentlig utlyst 38 37 37

Ikke lyst ut offentlig 42 44 42

Begge deler 19 18 21

Total 100 100 100

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2012, 2016 og 2017
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bedriftene med under 50 ansatte og 37 prosent av 
bedriftene med færre enn 10 ansatte. Desto mindre 
bedriftene er, desto større er altså sannsynligheten for 
at bedriften velger å la være å lyse ut stillingen, men 
heller bruke eget nettverk eller lignende.

Store næringsvise forskjeller
Bedrifter innenfor offentlig forvaltning lyser oftest 
ut stillinger offentlig. Hele 92 prosent av disse 
bedriftene oppgir at de benyttet en offentlig rekrutte
ringskanal ved sin siste ansettelse. Deretter følger 
bedrifter innen helse og sosialtjenester og undervis
ning. Vi ser at det er svært små endringer fra 2016, 
og også i undersøkelsen som ble gjennomført i 2012 
fant vi de samme tendensene som vises i figur 2. 
Bedriftene som i minst grad lyste ut ledige stillinger 
offentlig finner vi innen jordbruk, skogbruk og fiske 
og innen bygge og anleggsnæringen. Dette stemmer 
også godt overens med resultatene fra 2017, der de 

samme næringene i minst grad benyttet seg av 
offentlig utlysning.

I offentlig sektor er det lovpålagt å lyse ut stillinger 
offentlig, med mindre spesielle forhold tilsier noe 
annet. Det samme er ikke tilfelle i privat sektor. Dette 
forklarer den høye andelen utlysninger innen offentlig 
forvaltning og helse og sosialtjenester. Innen nærin
gene jordbruk, skogbruk og fiske og bygg og anlegg 
er det vanligst å benytte eget nettverk når man rekrut
terer arbeidskraft.

De største bedriftene (50 ansatte eller mer) svarer 
i stor grad at de lyser ut stillingene offentlig. Dette 
gjelder innenfor alle næringer med unntak av jord
bruk, skogbruk og fiske. I de små bedriftene er det 
større forskjell mellom næringene. Ser vi for eksem
pel på bedrifter med færre enn 10 ansatte skiller 
offentlig forvaltning og helse og sosialtjenester seg 
ut ved at også de små bedriftene i stor grad lyser ut 

Figur 1. Bruk av rekrutteringskanaler. Prosentandeler.
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stillinger offentlig, mens det i mindre grad skjer innen 
de andre næringene.

Fylkesvise forskjeller
Oslo og Troms er fylkene hvor bedriftene i størst grad 
lyser ut stillingene offentlig, begge med 63 prosent, 
mens Finnmark er det fylket hvor stillingene i minst 
grad lyses ut offentlig, med 49 prosent. Det henger 
blant annet sammen med forskjeller i næringssam
mensetningen i fylkene. I Oslo er det for eksempel 
svært få bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske, 
som var en næring som i liten grad lyste ut offentlig. 
Oslo skiller seg også ut med færre bedrifter innen 
bygg og anlegg enn andre fylker, og ved at de har 
mange store bedrifter. I Troms er en høy andel av 
bedriftene innen helse og sosialtjenester og offentlig 
forvaltning, som i stor grad lyser ut stillingene offent
lig. Også Finnmark har mange bedrifter innenfor 
offentlig sektor, men de har også en relativt stor andel 
bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske. Når vi 

kontrollerer for slike forskjeller i næringssammen
setning og størrelsen på bedriftene, blir forskjellene 
mellom fylkene i liten grad signifikante. I Trøndelag, 
Hedmark, Oppland og Troms lyser bedriftene i større 
grad ut stillingene gjennom offentlige kanaler, mens 
bedriftene i Telemark skiller seg ut ved i mindre grad 
å bruke offentlige kanaler. For de resterende fylkene 
finner vi ingen signifikante forskjeller.

Hvis vi ser nærmere på hvilke rekrutteringskanaler 
som er mest vanlig å bruke i de ulike fylkene finner vi 
noen forskjeller. I Oslo er det kun 11 prosent av stil
lingene som lyses ut i trykte medier, mens dette gjel
der for 38 prosent av stillingene i Sogn og Fjordane 
som er fylke som i størst grad bruker denne kanalen. 
Bruk av internett (stillingsdatabase på nett, egen 
hjemmeside og/eller sosiale medier) er mest vanlig 
i Oslo, og minst vanlig i Telemark, AustAgder og 
Oppland.

Figur 2. Prosentandel av bedrifter som benyttet offentlig utlysning av siste stilling det ble ansatt noen i. Fordelt 
på næring. 
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Man kunne frykte at andelen som lyser ut offentlig 
skulle ha falt mye i fylker hvor ledigheten har økt 
mye på grunn av nedturen i oljebransjen, altså særlig 
Rogaland. Vi har imidlertid ikke fylkesfordelte svar 
på dette fra før oljekrisen slo inn. Hverken Rogaland, 
Hordaland, Møre og Romsdal eller Agder skiller seg 
nevneverdig fra gjennomsnittet. Når vi vet at andelen 
som lyser ut offentlig for landet samlet er omtrent på 
samme nivå som i 2012, kan vi anta at oljekrisen ikke 
har slått så mye ut i rekrutteringspraksisen som man 
kanskje kunne vente.

Oppsummering
Selv om arbeidsmarkedet har endret seg fra 2012, har 
andelen av bedriftene som har benyttet en offentlig 
rekrutteringskanal ved siste rekruttering holdt seg sta
bil. I 2016 var vi inne i en oljedrevet nedgangs

konjunktur og ledigheten var den høyeste på drøye ti 
år. Dermed kunne man tenke seg at bedriftene i større 
grad ble kontaktet av arbeidsledige som ønsket jobb 
eller at de kunne benytte eget nettverk fordi de kjen
ner noen som er på jakt etter jobb. Særlig skulle dette 
da gjelde i Rogaland, hvor ledigheten har økt kraftig 
i disse årene. Vi ser imidlertid ikke noen tegn til det 
i denne undersøkelsen.

Andelen av bedriftene som bruker trykte medier har 
falt noe, men til gjengjeld bruker flere sosiale medier 
og internett. Vi ser også at mange av bedriftene bruker 
flere kanaler, f.eks. både trykte medier og internett. 
For arbeidssøkere er det dermed også viktig å sjekke 
flere kanaler, og denne undersøkelsen kan tyde på at 
sosiale medier også kan bli en relativt viktig arena 
å sjekke for personer som er på jakt etter ny jobb.

Figur 3. Prosentandel av bedrifter som benyttet offentlig utlysning av siste stilling det ble ansatt noen i. Fordelt 
på fylke.
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Vedlegg
Bedriftene ble stilt følgende spørsmål:

For den siste personen dere rekrutterte, hvilke 
rekrutteringskanaler ble benyttet for denne  
stil lingen?

(Flere kryss mulig)

o Aviser, tidsskrifter eller andre trykte medier

o Stillingsdatabase på internett

o Egen hjemmeside

o NAV

o Sosiale medier (LinkdIn, Facebook, Twitter o.l.)

o Rekrutteringsfirma, vikarbyrå eller lignende

o Intern rekruttering

o Eget nettverk/bekjentskapskrets

o CVdatabase på internett

o Personen som ble rekruttert tok selv kontakt, uten 
at stillingen ble gjort kjent gjennom andre rekrutte
ringskanaler

o Annet:  _________________________________
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