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Hurra – 
ingen restriksjoner! 

Da har vi lagt bak oss det første restriksjonsfrie kvartalet på over 
to - 2 - år! Ingen skal påstå at nordmenn har ligget på latsiden i 
den nye hverdagen. Til tross for dyrere bensin, høye strømpriser 
og, vel, at det meste er blitt dyrere, har vi nemlig vippset som 
aldri før.

I denne rapporten kan du blant annet lese om nye (eller var det 
gamle?!?) tider for Vipps i varehandel og tjenester, konfirmasjons-
gave-bonanza, 17. mai-rekorder, hvordan Vipps redder dagen når 
annen teknologi tar seg en power-nap og få inspirasjon fra en 
huskeliste som vil gjøre sommeren din veldig, veldig mye enklere.

Og apropos sommer – god sommer! 
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70 800
nye vippsere siden Q1 2022

4,3 millioner
vippsere

5 550
gaver sendt i snitt per dag

3 millioner
QR-koder skannet

40
nye utsalgssteder på nett 
i snitt hver arbeidsdag

2,8 millioner
ukentlige brukere av Vipps i snitt

44%

79,3 %
av Norges befolkning

er på Vipps

Betaling til bedrifter  
og organisasjoner utgjør  
44 % av alle transaksjoner  
med Vipps.

Bedrifter og organisasjoner

Vennebetaling
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Bråstopp
for varehandelen 

Andre kvartal kunne vært enklere for nordmenns privatøkonomi:  
Mye av det vi bruker penger på har blitt dyrere – fra strøm og driv-
stoff til bananer – og kjøpekraften til gjennomsnittspersonen, la oss 
kalle henne Kari, er svakere enn den var. På tampen av kvartalet 
hevet også Norges Bank styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent.  

Dette gjenspeiler seg i Vipps-tallene for varehandel. Veksten hittil i år faller 
sammenlignet med 2021.

Sammenligner vi april 2022 med april 2021 finner vi at det var nesten 50 % færre 
transaksjoner for elektronikk og hvitevarer. Kjøpte vi rett og slett nok i fjor?

– Det er spesielt veksten i elektronikk og hvitevarer, og sport 
og fritid som faller når vi sammenligner med samme periode 
i fjor. Veksten i klær, sko og tilbehør holder seg relativt sta-
bilt ifht. foregående kvartal, forteller Vegar Heir, kommersiell 
leder i Vipps
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Handling med Vipps

Q2 2021

Q2 2022
%-vis endring

Tjenester: antall transaksjoner

Q2 2021

Q2 2022
%-vis endring

Varehandel: Antall transaksjoner

April Mai Juni

14 % 59 % 62 %

April Mai Juni

84 % 81 % 57 %

Nesten som i gamle dager
Den nye shopping-normalen minner veldig om...  
den gamle shopping-normalen!  

Mange aktører har meldt om tilnærmet full stans i 
netthandelsveksten. Dette gjenspeiles i Vipps egne 
tall. Samtidig er det viktig å huske at vi sammenligner 
med en periode i fjor med svært strenge koronatiltak. 
En rekke fysiske butikker og kjøpesentre holdt stengt 
i deler av kvartalet. Skulle vi ha noe, måtte vi handle 
på nettet. Derfor er det ikke veldig rart at netthandels-
veksten har avtatt. 

Kanskje er vi nå tilbake til den mer forventede nett-
handelsveksten før pandemien? Siden den gangen har 
flere brukere og bedrifter blitt vant til netthandelsløs-
ninger (funfact: nesten 3,1 millioner har brukt Vipps 
på nett hittil i år). I dag er det også mange som setter 
ekstra pris på å handle i fysiske butikker igjen. Så hvis 
spørsmålet er digitale løsninger eller fysiske butikker, er 
svaret akkurat nå: “Ja takk, begge deler.”
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Enorm omsetningsdag 16. mai

Nedetid og betalingsproblemer er aldri gøy. Vi i Vipps har selv kjent på 
stresset når det eneste du vil er å få tjenestene dine til å fungere igjen. 

16. mai 2022 ble en sånn dag. Ikke for Vipps, men for en av leverandørene som fikser 
kortbetalingen i butikk. Plutselig, dagen før Norges bursdag, var det store betalings-
problemer over hele landet. En daglig leder for en Rema 1000-butikk i Oslo sa det 
muligens best til Dagens Næringsliv da problemene stod på: 

– Dette er den verste dagen noe sånt kunne skje. 

Mens kundene med kontanter kunne handle normalt, var det et helt spesielt grep 
som reddet flere av butikkene mens betalingsutfordringene pågikk: Vipps. Virksom-
heter med Vipps gjorde det nemlig mulig for kundene å vippse for drikkevarer, mat, 
medisiner og nyinnkjøpte flagg. Selv om kortet ble liggende i lommeboka. 16. mai 
2022 går derfor inn i historiebøkene som den femte beste omsetningsdagen for 
handling med Vipps. Det var over 660 000 transaksjoner med Vipps-handling – tenk 
det. Og mens du tenker: Sjekk om virksomheten din har aktivert Vipps. Bare sånn i 
tilfelle det skulle skje igjen.
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Vipps-o-rama-dagen

17. mai er tilbake på tronen som Vipps  
sin ubestridte rekorddag. 

Vi vippset som bare det på nasjonaldagen i 2018 og 2019. Så fulgte to 
pandemi-feiringer som vi velger å se glatt vekk fra. Men i år var alt ved 
gamle igjen. Og gjett om vi kjøpte is, pølser, kakestykker, lodd og brus! 
Transaksjons-bonanzaen fra 17. mai 2019 ble knust med 137 %, og da den 
siste festdeltakeren takket for seg ved midnatt hadde vi gjennomført  
cirka 2,5 millioner transaksjoner. Vel blåst! 

– Vipps handler også om trygghet. 17. mai er en dag med store folke-
mengder og mye farting. I stedet for å ta med lommeboken ut, legger 
folk betalingskortene sine inn i appen og betaler med Vipps. Dermed 
holder det å ta med mobilen, og dagen blir litt tryggere, sier Vipps-sjef 
Rune Garborg.

17. mai
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Høyt trykk i skolegården

Vippsingen begynte for alvor da skolegårder 
rundt om i landet ble fylt opp av potetløp- 
løpende barn og opphetete bunadsforeldre.  

Til sammen ble det cirka seks timer med flere transak-
sjoner per minutt enn på Black Friday. I to timer hand-
let vi hyppigere per minutt enn maks på TV-aksjonen 
og rundt klokken 13.00 var det 6 500 transaksjoner i 
minuttet. Til sammenligning er 1 900 transaksjoner per 
minutt toppunktet på en gjennomsnittlig dag.

Antall transaksjoner per minutt

162 000
Vippsnummer-QR-koder skannet på 17. mai 
(snittet per dag i mai er ca. 18 700)

2,5 millioner
Transaksjoner

6 timer
med flere transaksjoner 
per minutt enn på Black Friday

6 500
Transaksjoner i minuttet 
(ca. kl. 13.00)

+242 %
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Gjennomsnittlig dag

17. mai 2022
%-vis endring

– Det er veldig, veldig gøy at så mange lag, 
foreninger og organisasjoner bruker Vipps-
nummer aktivt 17. mai. Mindre kø, færre kon-
tanter og raskere betjening er tommel opp 
for alle på en av årets travleste dager, sier 
Ingebjørg Øra, produktsjef i Vipps.



Innsikt og utsikt17. mai

v�pps    10

Norge i rødt, Vipps og blått

Det ble vippset i hele landet på 17. mai. Men i hvilket fylke ble det gjennom-
ført flest og færrest Vipps-transaksjoner, og hvor i Norge var det høyest og 
lavest snittbeløp? Alt dette er noe vi får svar på ved å se på de to landsover-
siktene på denne siden. Hvis du vil ha et lite hint med på veien kan vi avsløre 
at Viken og Troms og Finnmark er sterkt representert på fasitlisten!

Agder

Innlandet
Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Fylke Andel av totalt antall  
Vippsnummer-transaksjoner 17. mai

Snittbeløp på Vippsnummer- 
transaksjoner 17. mai

Agder 5 % 80 kr

Innlandet 6 % 83 kr

Møre og Romsdal 6 % 77 kr

Nordland 4 % 81 kr

Oslo 10 % 75 kr

Rogaland 10 % 77 kr

Troms og Finnmark 3 % 84 kr

Trøndelag 9 % 82 kr

Vestfold og Telemark 6 % 79 kr

Vestland 15 % 83 kr

Viken 25 % 75 kr

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestland

Viken

Vestfold og Telemark

*Svalbard hadde for få transaksjoner til 
å være et representativt utvalg
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Hvor mye får konfirmantene? 
Snittbeløpet på gaver til 15-åringer i mai 2022 er 1050 kroner. Det tilsvarer 
(nesten) et helt år med Netflix, eller 3,82 % av maksgrensen til den årlige 
BSU-sparingen (27 500,-) om du vil. Vi heier, uansett hva pengene brukes på! 
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Eller – i hvert fall konfirmert – og det er jo ikke verst! 
Vi har ikke 100 % oversikt over hvilke overføringer som 
faktisk er konfirmasjonsgaver, men en ting er sikkert: 
Overføringer til potensielle konfirmanter økte betrakte-
lig i mai 2022, sammenlignet med mai 2021.  

Vipps, så  
var du voksen! 

Totalt vippset vi 29 500 gaver til 15 åringene, altså per-
soner som er født i 2007, i mai 2022. Dette er en økning 
på 136 % fra mai 2021. Da var tallet på 12 500.
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Gjennomsnittet: Hvem 
er egentlig vippseren?

Kjønn

Kvinne
Alder

25–29 år
Vippser mest mellom

kl. 13–14

Transaksjoner i snitt i Q2

28
Vippser en gave på

840 kr
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Med 4,3 millioner vippsere er mangfoldet  
veldig, veldig stort, men tegner vi en strek  
på gjennomsnittet ser vi at vippseren nå er:
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God sommer fra alle oss i Vipps!
Vi håper du får noen late, deilige og avslappende dager i de 
neste ukene. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan det også 
være greit å skrive en liten liste for å forenkle ferien mest mulig. 
Her er et forslag fra oss:
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v�pps AAs
Robert Levins Gate 5, 0154 Oslo
(+47) 22 48 28 00

Pressekontakt
Caroline Lunde
even.westerveld@vipps.no
(+47) 97 15 58 55
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