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Forord
Er det noe det siste året har lært oss, så er det at omstilling er nødvendig for å drive 
vekst. Det har rett og slett blitt den nye normalen. Samtidig har digitaliseringen i ulike 
bransjer skutt fart, og stadig flere oppdager alle de nye og spennende mulighetene den 
gir når det g�elder betaling.  
 
De nye løsningene som bedrifter har blitt tvunget til å finne på, viser seg å fungere også 
etter g�enåpningen av samfunnet. Vi ser at nordmenn i større grad ønsker at betaling 
skal være kontaktløst, enkelt og trygt, uansett hvor de er og hva de g�ør. Vipps som 
betalingsløsning både forbedrer og forenkler hverdagen til nordmenn

– og de nye betalingsvanene våre har kommet for å bli. 



Det er lenge siden Vipps ble mye mer enn 
bare en tjeneste for vennebetaling. I løpet av 
2021 har vi sett en kjempestor økning av 
betaling til bedrifter. Faktisk har det vært mer 
enn dobling av antall transaksjoner fra 
begynnelsen av året til slutten av Q3, med 
nesten 100% vekst fra samme tid i fjor. Nå 
står bedriftsbetalinger faktisk for 40% av alle 
transaksjoner med Vipps!  
 
 
Denne rapporten viser nordmenns 
betalingsvaner og trender i markedet vi ser 
i perioden januar 2021 til september 2021. 

40%

Betaling til bedrifter utg�ør 
40% av alle transaksjoner* 
*med Vipps 

Mot nye rekorder



Nordmenn forventer rask, sikker og 
enkel betaling. Bedrifter som skaper 
enklere og smartere handleopplevelser 
vil tiltrekke seg flere kunder fremover.

“
Vegar Wikhammer Heir 
Kommersiell leder i Vipps 
 



Mobilen er den nye lommeboka 
Endringene i nordmenns handlemønster 
kommer tydelig frem i detaljhandel (alt fra mat 
og klær til møbler og elektronikk). Vipps-
betalinger på nett fikk et stort hopp da 
samfunnet var nedstengt. Selv om det jevnet 
seg litt ut da butikkene åpnet ig�en, ser vi 
fortsatt over 60% økning fra samme periode i 
fjor (Q3). 
 
Har nedstengingen endret adferden vår og 
forventningene vi har til kontaktløs betaling 
med mobilen? Det er vel egentlig ikke så rart – 
for mobilen er med oss overalt. Nå er den også 
på god vei til å erstatte lommeboka.  
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Prosentvis økning i antall transaksjoner i detaljhandelen



Har endringen i utelivsbransjen 
kommet for å bli? 
Serveringsbransjen ble spesielt hardt rammet av nedstengninger og 
restriksjoner, men har likevel klart å tilpasse seg kundenes nye vaner. Den 
voksende trenden med kontaktløs betaling er også tydelig på restaurant, 
bar, pub og uteliv. 
 
Når g�esten kan bestille ved å skanne en QR-kode, laste ned en app, eller 
bestille fra en egen nettside, er dette via en tredjepartsleverandør, mens 
betalingen skjer med Vipps. Bruken av Vipps som betalingsmetode 
eksploderte i fjor sommer, og har g�ort et enda høyere hopp i år. Vi ser at 
trenden har holdt seg høy utover høsten, med over 100% vekst fra 
samme tid i fjor.  
 
Vi liker å slippe kø i baren, å kunne bestille, betale og få det servert til 
bordet – eller takeaway – med få tastetrykk. Nordmenn setter pris på å 
fortsatt få rask og effektiv service, til tross for restriksjoner.  



Økning i antall transaksjoner i 
serveringsbransjen

Utelivsbransjen har 
omfavnet 
digitaliseringen i 
rekordfart.

“
Vegar Wikhammer Heir 
Kommersiell leder i Vipps 
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Bedriftene strømmer 
til Vipps

Flere og flere bedrifter ser at de trenger 
digitale betalingsløsninger for å tilpasse seg 
forbrukernes vaner. Og fordi Vipps allerede 
finnes i lomma på over fire millioner 
nordmenn, er Vipps førstevalget for mange. 
Det viser også tallene, som stadig tikker 
oppover. Siden juli i fjor til juli i år har antall 
utsalgssteder doblet seg.  
 
Faktisk er det hele 40 nye utsalgssteder, 
som hver eneste arbeidsdag, tar i bruk 
Vipps-betaling. 

40 Nye butikker som 
skaffer seg Vipps hver 
eneste ukedag

Fra juli 2020 til juli 2021



Abonnement med færre 
tastetrykk

Vi ser en klar økning i at nordmenn velger Vipps 
til abonnementsordninger og andre faste 
betalinger. Det er med andre ord digg å slippe 
utfylling av lange skjemaer og tasting av 
kortnummer.  
 
De to toppene vi ser i februar og september 
2021 er i forbindelse med sesong 1 og sesong 2 
av «Ikke lov å le på hytta» på VGTV. Publikum 
strømmet til for å se den morsomme hytte-
realityen – og har betalt med Vipps for å få 
tilgang. 
 
 
 

Antall personer i perioden fra juli 2020 til september 2021

Feb 
2021

Sept 
2021



Brukernavn og 
passord er ut

Vi har ikke bare endret måten vi 
betaler på, men også måten vi 
logger inn i nettbutikker, 
kundeklubber og andre digitale 
tjenester. Det er nemlig en 
økende trend med brukere som 
velger å logge inn med Vipps. 
Faktisk har halvparten av alle 
Vippsere brukt Logg inn med 
Vipps – altså to millioner 
nordmenn.  
 

Unike brukere2 000 000+

Over 2 millioner nordmenn har logget inn ved 
bruk av Vipps. I fremtiden vil det være få 
steder du møter innlogging på gamlemåten 
med brukernavn og passord.

“
Vegar Wikhammer Heir 
Kommersiell leder i Vipps 



Idrettsarrangementene er tilbake
Da idretten endelig g�enåpnet, begynte idrettshjerter over hele landet å banke ig�en – noe vi også ser i 
tallene. De viser at idretten har tatt en u-sving og virkelig kommet tilbake for fullt nå i høst. Den økte 
aktiviteten viser at flere har brukt Vippsnummer for å forenkle handel på steder uten fysiske 
kassaapparater, som ved kiosksalg, loppemarked eller innsamling.  
 
Dette gir dessuten mulighet for å sette kreativiteten i sving hos idrettslag- og klubber. Vi kan nevne 
eksempler med å kombinere QR-koder og Vipps Hurtigkasse for å både kunne gi tilskuere og fans gode 
tilbud og en spennende opplevelse, i tillegg til penger i kassa.  

September 2020

September 2021 84%

Prosentvis økning i antall transaksjoner med Vippsnummer i idrettslag- og klubber



Hvor er betalings- 
villigheten høyest?

Over 20% av alle betalinger til Vippsnummer 
i Norge gikk til Viken, etterfulgt av Oslo på 
15% og Vestland på 10%. Ikke uventet, da 
dette er de mest folkerike fylkene. Det som 
er mer overraskende er hvordan rangeringen 
snus på hodet når vi ser på hvor mye det 
betales.  
 
I Troms og Finnmark har de virkelig omfavnet 
Vipps. Det er der g�ennomsnittsbeløpet per 
transaksjon er aller høyest, sammen med de 
andre nordlige fylkene. Samtidig viser tallene 
at g�ennomsnittet er lavest i Møre og 
Romsdal, noe som kan bekrefte myten om 
sunnmøringen. 

 263,-

Gjennomsnittlig 
transaksjonsbeløp med 
Vippsnummer per fylke

 244,-

 284,-

 242,-

 328,-

 263,-

 289,-

311,-

 233,-

 234,-

Viken

Vestland

Vestfold & Telemark

Trøndelag

Troms & Finnmark

Rogaland

Oslo

Nordland

Møre & Romsdal

Innlandet

Agder

 271,-



Når på døgnet handler vi?
Kvinner handler generelt litt mer enn menn, hele 
døgnet, mens på serveringssteder handler vi likt på 
morgen og formiddag. Men jo senere det blir på 
ettermiddagen og utover kvelden, desto mer kjøper 
menn. Er de litt gladere i den siste runden på 
byen? 
 
Ikke overraskende handler de eldste 
aldersgruppene om morgenen, mens de yngste er 
mer aktive på kveldstid. Den samme trenden viser 
seg på serveringssteder, men med et enda 
tydeligere skille: De over 60 år står bare for 1-2% av 
transaksjonene om kvelden og nattestid, mens 
aldersgruppen 15-29 står for over halvparten av 
transaksjonene! 

Prosentvis andel av transaksjoner på formiddag og kveldstid i 
serveringsbransjen Aldersgrupper

Servering - Formiddag:

30%
28%
23%
14%
5%

55%
26%
11%
6%
1-2%

Servering - Kveldstid:

15-29 

50-59

60+

30-39

40-49 



Hvem vippser hvem?
Vipps er fremdeles en naturlig 
betalingstjeneste mellom venner og 
familie. Vi ser at hver krone teller 
mer når vi er yngre, ettersom de 
unge vippser mest til hverandre. 
Det er aller mest unge menn som 
vippser hverandre. 
 
Tallene viser også at kvinner i 
aldersgruppen 40-60 vippser 
nesten dobbelt så mye til unge 
mellom 15 og 29 enn det menn i den 
samme voksne aldersgruppen g�ør. 

Det kan vise tegn til at vi 
blir mer spandable jo eldre 
vi blir, og at det er 
kvinnene som styrer 
pengene hjemme.  



Er mamma sjefen?
Kvinner og menn handler omtrent like ofte 
på nett og med Vippsnummer, men 
kvinnene sender flere vennebetalinger enn 
menn. Er dette ukepenger til barna? Eller 
vippser de mennene, som kanskje legger 
ut for en helaften på byen eller innkjøp til 
husholdningen? 
 
Selv om kvinner generelt vippser mer enn 
menn, ser vi nå at tallene jevner seg ut. 
Det betyr kanskje at menn har blitt 
påvirket av den nye tiden vi lever i – og ser 
verdien av enkel shopping over nett og 
kontaktløs betaling ute i den fysiske 
verden.

Antall transaksjoner i snitt per bruker basert på kjønn Be
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Vi fortsetter å holde et øye på utviklingen og trendene i markedet, 
for å gi deg svarene på det du lurer på. Er mamma fremdeles 
sjefen, fortsetter bedrifter å se verdien av kontaktløs betaling og 
hvor mange 60-åringer sitter fortsatt på bar? Vi gleder oss til å se 
om tallene endrer seg til neste rapport, og om nordmenns nye 
betalingsvaner fortsetter. Vi vippses etter Q4, 2021. 

Enkel betaling og logg inn er bare starten på 
digitaliseringen vi ser rundt omkring i Norge 
nå. Fremtiden byr på fantastiske 
kundeopplevelser drevet fremover av smart 
betaling. Vi følger pulsen på Norge, én 
transaksjon av gangen.

“

Vegar Wikhammer Heir 
Kommersiell leder i Vipps 
 

Pressekontakt: 
Hanne Kjærnes 
hanne.kjaernes@vipps.no 
+47 997 41 263 


