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Velkommen  
tilbake! 

Tampen av 2021 og bekjentskapet med omikron  
var kanskje det siste vi drømte om, men etter en  
nedtur følger ofte en opptur – det kan vi også si  
denne gangen. 

Første kvartal 2022 fremstår som starten på noe stort. 
Etter et fremdeles nedstengt januar opplevde vi nok en 
gjenåpning i februar. Og tonnevis av optimisme videre 
mot våren.  

Hvis det er to ting vi kan trekke frem er det at: 
1. Vi er mer ute og på farta 
2. Vi tør, endelig, å planlegge igjen  

Det synes vi er veldig, veldig kult. 
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63 267
nye vippsere siden Q4 2021

4,2 millioner
vippsere

4 056
gaver sendt i snitt per dag

2 millioner
QR-koder skannet

37
nye utsalgssteder på nett 
i snitt hver arbeidsdag

2,5 millioner
ukentlige brukere av Vipps

43 %

78 %
av Norges befolkning

er på Vipps

Betaling til bedrifter  
og organisasjoner utgjør  
43 % av alle transaksjoner  
med Vipps.

Bedrifter og organisasjoner

Vennebetaling
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Hurra, vanlig  
hverdag er tilbake! 

12. februar 2022 fjernet regjeringen samtlige tiltak  
mot covid-19. Landet var rett og slett gjenåpnet. Ju-hu!  

Kollektivtrafikken vokser nærmest umiddelbart: Enkeltbilletter går  
unna som hakka møkk, men periodebillettene trenger litt tid på seg  
for å gjenvinne gammel storhet. En mer fleksibel hverdag for mange,  
med større miks av kontor og hjemmekontor, får ta sin del av ansvaret  
for nettopp den utviklingen. 

– Reiselivet følger etter og beveger seg  
raskere enn på lenge. Mye tyder på at vi  
endelig tør å planlegge sommerferien tidlig, 
og at helgeturene til utlandet er tilbake.  
Uansett hvor du skal: Kos deg, og dobbelt-
sjekk at passet fremdeles er gyldig. Det er 

mitt beste tips, forteller Vegar Heir,  
kommersiell leder i Vipps.



Innsikt og utsiktHandling med Vipps

v�pps    6

Mars 2021

Mars 2022
%-vis endring

Antall transaksjoner: idrettslag og klubber

Mars 2021

Mars 2022
%-vis endring

Antall transaksjoner: Underholdning

Mars 2021

Mars 2022
%-vis endring

Antall transaksjoner: Servering

+436 %

Det er heller ingen tvil om at:  

• Vi nyter å få servert mat og drikke. Aktiviteten  
er høyere enn før nedstengingen i oktober og  
november 2021. Samtidig er veksten sammenlignet 
med samme periode i fjor slående: Mars 2022 har  
en vekst på 211 % flere transaksjoner sammenlignet 
med mars 2021.    

• Underholdning, teater, humor og kino klatrer.  
Sammenlignet med første kvartal 2021 vokser  
transaksjonene med 279 % i januar, 381 % i  
februar og, hold deg fast, 436 % i mars.    

• Idrettslag og klubber startet året sterkt. Mars 2022 
viser en rekordhøy vekst. Antall transaksjoner med 
Vippsnummer vokser med 454 % sammenlignet med 
mars 2021. Vi gleder oss til å følge utviklingen  
utover våren.  
 

Når alt kommer til alt: Første kvartal 2022  
representerer et samfunn som, nok en gang, beveger 
seg tilbake mot normalen. I rapportene for siste  
kvartal 2021 nevnte vi at vi drømmer om å fysisk  
skåle for bedre resultater i 2022. Det kan vi nå. Skål!

+454 %+211 %
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Q1 2021

Q1 2022
%-vis endring

Handling med Vipps: Antall brukere

Q1 2021

Q1 2022
%-vis endring

Varehandel: Antall transaksjoner

Januar Februar Mars Januar Februar Mars

59 % 45 % 16 % 39 % 38 % 33 %

Flere og flere  
(og flere) handler 
med Vipps på nett 

Den største veksten i første kvartal finner vi i januar. 
Sammenlignet med januar 2021 ser vi en vekst på  
59 % i varehandelen. Videre i februar og mars fortsetter 
transaksjonene å vokse med henholdsvis 45 % og 16 %,  
sammenlignet med tilsvarende måneder i 2021.

Og, samtidig som transaksjonene øker er det også  
flere som bruker Vipps når de handler. Fra januar  
2021 til januar 2022 har brukermassen økt fra omtrent 
1,7 millioner mennesker til nesten 2,3 millioner. Dette  
tilsvarer en vekst på 39 %. Digg! 
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Hvor gamle er netthandlerne? 
Den største gruppen av netthandlere med Vipps  
finner vi blant de yngste. Personer mellom 15 og 29 år 
er størst - faktisk har 771 000 mennesker mellom 15 og 
29 brukt Vipps til å handle på nett i første kvartal. 

15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år

Q1 2021

Q1 2022
%-vis endring

Handling med Vipps: Antall brukere

28 %19 %15 %14 %25 % 40 %

– Mer interessant er det kanskje at vi finner 
174 000 netthandlere som er over 70 år. Vi 
vet dessverre ikke hvor gammel den eldste 
er, men vi synes det er skikkelig stas at stadig 
flere kommer til i den litt eldre målgruppen, 

sier Vegard Heir, kommersiell leder i Vipps.
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Enorm giverglede 
• 91,6 millioner kr. samlet inn per 31.03
• 234 690 antall donasjoner  
• Snitt per donasjon kr. 390
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91 millioner takk!
235 417 givere vippset 91 827 096 kroner til 2170 i mars.  
Pengene fordeles mellom seks hjelpeorganisasjoner som  
jobber for å hjelpe ofrene av krigen i Ukraina. 

Mange ville hjelpe da lidelsene begynte å vokse i Ukraina. Samtidig  
var det flere hjelpeorganisasjoner som ba om donasjoner, så hvem  
burde man støtte? Fire dager etter invasjonen samlet Vipps seks  
organisasjoner til en felles innsamlingsaksjon med ett Vippsnummer.  
 
– Alle donasjoner til 2170 fordeles mellom Røde Kors, Flyktninghjelpen, 
Redd Barna, Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp og Unicef Norge.  
Innsamlingsaksjonen ble lansert bredt på en NRK-sendt  
støttekonsert 4. mars og vil pågå så lenge behovet eksisterer,  
sier Vipps-sjef Rune Garborg.
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Antallet abonnenter  
til himmels 
I 1. kvartal i år hadde Vipps en vekst på hele  
280 % i volum i faste betalinger, sammenlignet 
med samme periode i 2021.  

Noe av forklaringen på veksten skyldes at folk  
føler seg hjemme i Vipps. Å kunne vite at betalingen  
er trygg og enkel. I et litt større perspektiv handler 
abonnements-boomen om den voksende delings- 
økonomien. Stadig flere opplever en større verdi i  
å leie enn å eie. Du har tilgang til produktet eller  
tjenesten i en uke, måned eller et år. Dermed slipper  
du å betale for eierskap og unngår svingningene  
som kommer med kjøp eller salg.

I 1. kvartal hadde Vipps også en økning i antall  
transaksjoner for abonnement på 180 % og antall 
brukersteder som tilbyr abonnement på 206 %,  
sammenlignet med samme periode i 2021. 

Q1 2021

Q1 2022
%-vis endring

Transaksjonsvolum: Faste betalinger

Q1 2021

Q1 2022
%-vis endring

Antall brukersteder: Faste betalinger

+279 % +206 %
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Endelig:  
Vipps en bil!
Har du solgt bilen selv noen gang? Det kan være en ganske  
stressende og utrygg prosess: Kontrakter, eierskifte og forsik- 
ringer er plutselig noe du må ta stilling til, og betydelige summer 
skal overføres. Ofte såpass betydelige at vippsing blir uaktuelt. 

– Dette har vi, sammen med NAF og Finn, gjort 
noe med. Enten du bruker en premium kontrakt 
fra NAF eller den digitale kjøpskontrakten til Finn, 
kan du selv huke av for å bruke Vipps som beta-
ling. Vipps, så kan du overføre inntil 500 000,-  

for bilen. Helt gebyrfritt, forteller Ninni Høver,  
Produktleder for Sluttbrukeropplevelse i Vipps.

Tjenesten ble lansert i januar. Frem til  
nå har over 2 000 biler blitt solgt! 
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Billigst
Den billigste bilen vi finner kostet faktisk ikke mer  
enn én krone. Bilen var en Nissan X Trail fra 2003, og 
selv om betaling er vår egentlige styrke tør vi påstå  
at dette var en klassisk delebil – altså en bil som 
egentlig ikke egner seg for veien i det hele tatt. Men, 
hvis du som kjøpte bilen leser dette: Ta kontakt hvis  
vi tar feil og bilen suser nedover landeveien. Lite ville 
gledet oss mer. 

Dyrest 
Øverst på lista finner vi en BMW X5 til 494 000,-.  
Denne er i godt selskap: Over 40 biler har en salgssum 
på over 400 000,-. I denne prisklassen viser finn.no alt 
fra en Volvo V90 fra 2017 til en Skoda Superb fra 2021. 
Vi finner også en Porsche Carrera fra 2002, og ser  
gjerne for oss en lykkelig bilkjøper som vippser eieren 
før hun glad og lykkelig kaster seg i bilen for å feire. 
 

Men hei, hva er den  
klassiske Vipps-bilen? 
Gjennomsnittsummen for biltransaksjoner med  
Vipps ligger på ca 79 000,-. Akkurat her er utvalget 
stort, men for vår del er det en ting som er viktig: At  
bilen er oransje. Vi tviler derimot på at dette er den 
vanligste fargen blant bilene, men det er jo lov å  
drømme. Selv i kvartalsrapporter.
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Gjennomsnittet: Hvem 
er egentlig vippseren?

Kjønn

Kvinne
Alder

25–29 år
Vippser mest mellom

kl. 15–16

Transaksjoner i snitt i Q1

23 stk.
Vippser en gave på

767 kr
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Med 4,2 millioner vippsere er mangfoldet  
veldig, veldig stort, men tegner vi en strek  
på gjennomsnittet ser vi at vippseren nå er:
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Det er ikke bare blomster som er populært:  
I løpet av valentines sendte vi 4 727 gaver til  
hverandre. Kanskje gavefunksjonen var et  
greit alternativ til lange blomsterkøer? 
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Transaksjonene til blomsterbutikker og gartnerier økte 
med hele 580 % fra 14. februar 2021 til 14. februar 2022.  

Vi har veldig lyst til å konkludere med at nordmenn 
både er lykkeligere, mer forelska og flinkere til å dyrke 
romantikken. En annen forklaring kan være at flere  
valentins-vennlige bedrifter har tatt i bruk Vipps.

Blomstrende vekst  
på valentinsdagen 

580 %

2021

2022
%-vis endring

Antall transaksjoner: blomsterbutikker/gartneri
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