
Bydel Frogner Business Case



Introvideo – Hva er Stepifi?

Klikk på play-knappen for å spille av YouTube-videoen

https://www.youtube.com/watch?v=U9GtpeBZ8WI
https://www.youtube.com/watch?v=AJEJPfNQy5k


Utfordringer i bydelen

1. Liten til ingen innsikt i bruken av vikarbyrå utover en faktura pr. mnd. Det gjør det vanskelig å styre mot 
redusert vikarbyråbruk. Ønsker å ha et bedre system for vikarhåndteringen.

2. Styrere bruker for mye tid på å skaffe vikar. Bydelen bruker ca. 30 min per dag, per leder, per barnehage 
på strukturering av vikarer – Et årsverk totalt.

3. Bydelen ønsker å bruke de gode vikarene hyppigere og i flere barnehager.

4. Bydelen ønsker felles rekruttering av ressurser til poolen.

5. Politisk press for mindre bruk av bemanningsbyråer.



Målsetning ved innføring av Stepifi

1. Få bedre innsikt og kontroll på vikarbruken ved å innføre Stepifi Insight Dashboard

2. Spare tid ved booking av vikarer ved å innføre Stepifi Smart App 

3. Sørge for at de «beste» vikarene kan jobbe på flere lokasjoner ved å innføre Stepifi Digital Ressurs Pool 

4. Sørge for at alle barnehagene kan rekruttere til sin egen pool ved å innføre Stepifi Rekruttering

5. Redusere (les fjerne) bruken av bemanningsbyrå.



FASE 1 - PILOT

1. Gjennomførte pilot på 6 barnehager fra august 2018 til november 2018. 

2. Gode tilbakemeldinger fra styrere på brukervennlighet av app.

3. Vellykket opplæring av brukere.

4. De gode vikarene blir brukt ofte.

5. Barnehagene har nå en større base med vikarer.

Resultat: 

Stepifi fungerte så bra at bydelen valgte å kjøpe tjenesten og rulle ut til hele bydelen.



FASE 2 - UTRULLING

1. Rullet ut til 19 barnehager i februar 2019. 

2. Gode tilbakemeldinger fra styrere på brukervennlighet av app.

3. Vellykket opplæring av brukere.

4. Nesten ingen supporthenvendelser.

5. Bydelen har booket 4500+ timer fra 01.01.2019 til 10.06.2019.

6. 72 ressurser i poolen per 31.07.2019 og økende.

7. Reduserte tiden brukt på booking av vikarer med 95%.

Resultat: 

Stepifi fungerer som planlagt – Bydelen har gitt instrukser om at Stepifi nå skal fungere som det primære 
booking- og rekrutteringsverktøyet.



FASE 3 - REKRUTTERING

1. Rullet ut felles rekruttering 10.04.2019.

2. Rullet ut digital annonsering 19.04.2019.

3. Bydelen har mottatt 20 søknader basert på annonseringen.

4. Bydelen har mottatt over 30 søknader totalt siden lansering.

5. Barnehagen som er nærmest søkeren geografisk foretar HR-prosessen.

6. Bydelen ansatte over 15 av søkerne i sin pool

Resultat: 

Rekrutteringsdelen har fungert over all forventning. Se egne slides for detaljer.



Rekrutteringskampanje i digitale medier

Annonse: A3Annonse: A2Annonse: A1



Landingsside Annonsering Optimalisering

Rekruttering

• 531 visninger ↑
• 228 interaksjoner ↑
• 32 søknader ↑
• 6% konverteringsrate

• Total annonsekostnad: 1000 kr
• CTR – 2,31%
• 25% konverteringsrate

• Totalt utviklet 3 annonser
• Avsluttet 2 pga. for høy kostnad per klikk
• Rekrutteringskostnad per vikar: ca. 2000kr.

https://stepifi.com/varneroslo
https://stepifi.com/rekruttering/
https://stepifi.com/rekruttering/


Opprett privat 
pool

Optimaliser 
ressursbruk

Bedre innsikt og 
kontroll

Digital Pool

• 51 ressurser i privat digital pool ↑
• 19 lokasjoner koblet til Poolen

• 20% av poolen jobber 80% 
av tiden

• 2500+ timer booket siden 01.01.2019
• 56% vikarbooking pga. sykemelding
• 8,8% vikarbooking pga. vakante stillinger

https://stepifi.com/digitalpool
https://stepifi.com/digitalpool
https://stepifi.com/digitalpool
https://stepifi.com/digitalpool


Opprett booking Send forespørsel Velg ressurs

Smart App

• Alle ledere booker fra 
appen

• Enkelt og rask

• Alle sender til de vikarene 
de har lagt til selv først

• Smart filter gjør det enkelt å 
finne ressurser

• Frogner har spart ca. 95% av tiden 
brukt på å strukturere fravær ved å 
innføre smart app.

https://stepifi.com/app/
https://stepifi.com/app/
https://stepifi.com/app/


Hva med bruken av bemanningsbyrå?



I snitt har Stepifi erstattet over 40% av omsetning til 
bemanningsbyrå i bydel Frogner – H1 2019.

Antagelse: Alle timer tilfalt Stepifi ville tilfalt et bemanningsbyrå. Snitt-timepris snitt på 200kr.



Stepifi ligger an til å erstatte 50-80% av omsetningen til 
bemanningsbyrå i bydel Frogner ila. 2019.



www.stepifi.com

http://www.stepifi.com/
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