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Nye og gamle 
Vipps-trender 

Vi rakk så vidt å feire pandemiens exit før nye mørke skyer dukket 
opp. Ingen hadde kraftig prisvekst og hyppige renteøkninger på 
ønskelisten, men nå er begge her.  

I Vipps ser vi at samfunnsutviklingen speiler måten Ali og Kari 
vippser på. Noen ganger er endringen tydelig, som når antallet 
Vippsnummer-transaksjoner går markant opp, samtidig som 
snittbeløpet går kraftig ned. Det viser at vi har droppet Vipps og 
hent-løsninger og igjen betaler med Vipps på loppemarked og 
idrettsarrangementer. 

Andre ganger er endringene en indikasjon på noe som muligens 
blir en trend. Som at vi oppretter flere Vippsoppgjør. Det kan tyde 
på at vi oftere lar spanderbuksene ligge igjen i skapet hjemme, og 
heller oppretter et oppgjør i Vipps, sånn at alle i gruppen betaler 
sine utlegg. 

Én trend som heldigvis står fjellstøtt, er at folk synes det er enkelt 
å betale og enkelt å ta seg betalt med Vipps. Og uavhengig av om 
det er trangere tider, så blir kjøpsopplevelsen bare viktigere og 
viktigere for å lykkes på nett. 
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46 000
nye vippsere siden Q2 2022

4,3 millioner
vippsere

4 500
gaver sendt i snitt per dag

3,2 millioner
QR-koder skannet

37
nye utsalgssteder i snitt  
hver arbeidsdag

2,8 millioner
ukentlige brukere av Vipps i snitt

45%

79,3 %
av Norges befolkning

er på Vipps

Betaling til bedrifter  
og organisasjoner utgjør  
45 % av alle transaksjoner  
med Vipps.

Bedrifter og organisasjoner

Vennebetaling
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Vipps-lading tar av
Antallet elbil-ladinger betalt med Vipps ruller rett til værs. 

Vipps-lading på ladestasjoner ble lansert i april. Ved inngangen til sommerferien hadde 
nordmenn vippset 63 000 ganger for strøm på bilen sin. På slutten av 3. kvartal har 
antallet passert 173 000 ladinger. I samme periode har antallet unike vippsere som 
skannet QR-koder på ladestasjoner steget fra 41 000 til 104 000. 

- Med Vipps-løsningen trenger ikke sjåføren å være kunde hos ladeselskapet som eier 
ladestasjonen. Du bare skanner QR-koden, setter ladekabelen i bilen, betaler med 
Vipps, og så starter ladingen, sier kommersiell leder Vegar Wikhammer Heir i Vipps. 

I dag er det Eviny og Mer, to av Norges største ladeselskaper, som tilbyr Vipps-betaling 
på sine ladestasjoner rundt om i hele Norge, fordelt på cirka 4000 ladepunkter. Vipps 
er også i dialog med andre ladeselskaper om å rulle ut Vipps-QR-løsninger på deres 
ladestasjoner. 
 

- Den enorme veksten viser at norske elbilister setter 
pris på en veldig, veldig enkel ladeopplevelse, sier 
kommersiell leder Vegar Wikhammer Heir i Vipps. 



værs. Og da koronaen herjet som verst, var snittbeløpet 
per betaling på 430 kroner, mens normalen hadde vært 
rundt 200.  

Nå er hverdagen tilbake med loppemarked, kantine-
mat, fotballcuper og vanlig 17. Mai. Mange flere folk 
betaler for mindre, og snittbeløpet har normalisert seg 
til 240 kroner per betaling. Det gjør at snittbeløpet har 
gått ned, samtidig som vi har 58 % flere betalinger med 
Vippsnummer i årets ni første måneder, sammenlignet 
med i fjor.   

Ganske så superheltete, det også!     

Vippsnummer
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Fra superhelt til hverdagsforenkler

Så langt i år har det vært en økning på 58 % i antall 
transaksjoner med Vippsnummer, sammenlignet med 
samme periode i fjor. Samtidig har gjennomsnitts-
beløpet per transaksjon sunket fra 320 til 240 kroner. 
Både transaksjonsveksten og beløpsfallet henger nøye 
sammen med pandemien. Strenge restriksjoner gjorde 
at nordmenn i lange perioder måtte endre egne rutiner 
for hverdagshandling. Det var da Vippsnummer tok på 
seg superheltkappen og hjalp butikker med å fikse ulike 
kjøp og hent-løsninger. 
 
Med ett betalte folk for hele ukeshandelen med Vipps-
nummer. Dermed skøyt snittbeløpet per transaksjon til 

I to år hadde Vippsnummer superkrefter som gjorde at nordmenn kunne 
handle nesten som vanlig. Nå er hverdagen tilbake, superkreftene er satt 
på lading, samtidig som Vippsnummer-helten fortsetter å flekse forenkling.  



Én kaffe på utstillingen, to bøker på loppemarkedet og tre is 
på fotballkampen: Å handle med Vippsnummer er gjort unna 
på én, to, tre. Ikke rart at antallet transaksjoner skyter til værs.

Vippsnummer

Handler oftere  
med Vippsnummer

- Vippsnummer er en venn i  
nøden. Forhåpentligvis unngår 
vi en pandemi-retur, og at 
Vippsnummer kan fortsette å 
være helten i lokalmiljøer, hver 
eneste dag, sier produktsjef  

Ingebjørg Øra i Vipps. 
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Fylke
Snittbeløp på Vippsnummer 

transaksjoner Q1–Q3
Økning i antall transaksjoner  

Q1–Q3 2022 sammenlignet med 
samme periode i 2021

Agder 250 kr 63 %

Innlandet 229 kr 50 %

Møre og Romsdal 210 kr 55 %

Nordland 263 kr 54 %

Oslo 267 kr 68 %

Rogaland 244 kr 58 %

Troms og Finnmark 266 kr 59 %

Trøndelag 210 kr 56 %

Vestfold og Telemark 263 kr 47 %

Vestland 222 kr 51 %

Viken 251 kr 53 %
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Lojale kunder –  
igjen og igjen og igjen

Misforstå oss rett: Vi setter alle pris på nye kunder som banker 
på døra, kommer inn og oppdager helt nye produkter. Men, hvor 
kult er det ikke når kundene fortsetter å handle hos deg? 
 
Vi har sett nærmere på utviklingen blant kunder som kommer tilbake til 
samme utsalgssted det siste året, og tallene er både tydelige og hyggelige. 

Sammenlignet med tredje kvartal i 2021 er det 22 % flere kunder som 
handler mer enn to ganger på samme nettsted med Vipps. Ganske kult?  
Absolutt, men det stopper ikke her.  

Når vi løfter hodet litt mer, og ser på kundene som handler mer enn 5 ganger 
på samme sted, er økningen enda større: 28 % flere kunder handler mer enn 
5 ganger, sammenlignet med tredje kvartal 2021. 
 
Og det er her det blir spennende, for hva skjer når vi ser på kundene som 
handler mer enn 10 ganger med Vipps på samme nettsted? Kundene er  
naturlig nok færre, men i sum øker de med hele 40 %. Det synes vi er  
veldig, veldig kult! 

Så, hva kjennetegner en kunde som kommer tilbake? I følge business.com 
er det ingen grunn til å ikke satse på å beholde kundene etter at de har 
handlet for første gang. Tvert imot. Kunder som har handlet hos deg tidlige-
re betaler i snitt 67 % mer enn førstegangskjøperne. Kanskje tillit og litt god, 
gammeldags god-stemning lønner seg?

Q3 2021

Q3 2022
%-vis endring

Vipps på nett: Kunder som handler flere ganger på samme nettsted

Mer enn 2x Mer enn 5x Mer enn 10x

22 % 28 % 40 %
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Færre tar på seg 
spanderbuksene

Hva er de vakreste ordene du kan høre i en gruppe når 
dere sitter rundt restaurantbordet, måltidet er ferdig 
og servitøren kommer med regningen? Sannsynligvis 
noe i retning av: “Det er ikke så nøye hvem som bestilte 
hva – jeg tar regningen, jeg!” 

Våre oppgjørstall tyder imidlertid på at det i disse tider 
nok faller færre slike kommentarer når regninger skal 
gjøres opp mellom venner. I tredje kvartal ble det nemlig 
opprettet 11 % flere oppgjør i Vipps enn i samme periode i 
fjor. Joda, antallet vippsere vokser stadig. Men veksten 
er ikke stor nok til å forklare økningen i antall Vipps-
oppgjør. 

Kan det derfor tenkes at utviklingen speiler de tøffe 
økonomiske tidene? At vi er litt raskere til å opprette et 
oppgjør etter å ha lagt ut for en gruppe? 

Kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps synes i så 
fall at det er helt supert.  

- Nå prøver mange folk å kutte utgifter der de kan. Det 
at flere oppretter Vippsoppgjør etter å ha lagt ut for 
en gruppe, er en ryddig og veldig, veldig enkel måte å 
sørge for at alle som legger ut får igjen pengene sine, 
sier Lunde.

Om det skyldes dårlige tider skal være usagt, men oppgjørstall fra 
Vipps kan tyde på at flere nordmenn lar spanderbuksene ligge igjen 
i skapet før de går ut. 
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Flere salg på nett med Vipps
 
Med Vipps Checkout får nettbutikken din en betalings-
løsning som forenkler kundereisen flere hakk. Kunden 
slipper knot som å skrive inn kort- og sikkerhetsnummer 
og fylle ut adresse – i tillegg er du garantert oppgjør 
innen tre dager.   
 
Og ja, kunder haaaater knot! 7 av 10 avslutter nemlig 
kjøp på nett på grunn av dårlig brukervennlighet
(kilde: Baymard Institute). Litt forenkling kan derfor gi 
stor effekt. Tall fra Vipps viser at 83 % av de som betaler 
med Vipps i Vipps Checkout fullfører kjøpet. Til sammen-
ligning gjennomfører kun 63 % av de som betaler med 
kort i Vipps Checkout. Altså fullfører hele 32 % flere 
kunder sine kjøp med Vipps i Vipps Checkout.   
 
Selv om tallene her er fra Vipps Checkout kan man 
anta at effekten av enkel betaling også gjelder for  

andre betalingsløsninger, ikke minst for nettbutikker 
med knotete flerstegsbetaling. Med andre ord er det 
mye å tjene på å forenkle betalingen.     
 
- Vipps Checkout gir deg både 
Vipps- og kortbetaling i ett. Det 
er enkelt å betale og enkelt å 
ta betalt. De som betaler med 
Vipps slipper knot, de som ikke 
har Vipps får et alternativ og 
du som selger får en komplett 
løsning med oppgjør innen tre 
dager, sier Jørgen Selfors,  
produktsjef for Vipps Checkout.

Kort

Vipps
%-vis endring

Fullførte handler i Vipps Checkout t.o.m. Q3 2022

32 %

Når kunden din velger Vipps i Vipps Checkout i stedet for 
kort, er det over 30 % større sjanse for at handelen fullføres. 
Hvorfor? Fordi betalingen blir veldig, veldig enkel! 



Innsikt og utsikt

v�pps    11

Norges største Vipps-handlekurv
Flere og flere velger Vipps når de handler på nett. Det synes 
vi er skikkelig fint. Men hva var den høyeste enkeltsummen 
på et nettsted i Q3? Ta det med ro, vi har sjekka!  

Den største summen i Q3 havnet på 588 733 kroner. Dette er altså én 
transaksjon på et nettsted. Samarbeidet med Finn og NAF (bruktbilkjøp) 
og Vippsnummer (donasjoner, for eksempel) er utelatt fra akkurat dette 
regnskapet.
  
Vi vet ikke hva personen kjøpte, men kanskje vi kan spekulere litt?  
For 588 733 kroner får du:  

• 49 061 dobørster på IKEA.no 
• 23 549 cheeseburgere via Wolt 
• 654 ullgensere på XXL.no 
• 147 vaskemaskiner på Elkjøp.no  

Gebyrer? Glem det! 

Personen som handlet for 588 733 kroner betalte selvsagt heller  
ingen Vipps-gebyrer. Det er nemlig ingen Vipps-gebyrer på netthandel, 
uansett størrelse på handlekurven. 

PS: Snittsummene vokser også. I Q3 
2021 var snittsummen i handlekurvene 
på nett på 287 kroner. Nå, ett år senere, 
ligger snittsummene på 316 kroner.  
 
Det tilsvarer en vekst på 10 %. Jippi!
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Gjennomsnittet: Hvem 
er egentlig vippseren?

Kjønn

Kvinne
Alder

30–39 år
Vippser mest mellom

kl. 13–14

Transaksjoner i snitt i Q3

27
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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Nå braker det løs!
Endelig banker årets store handlesesong på døra.  
Her er våre beste tips til Black Week. Lykke til!
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