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Er enkelhet nok? 
Tonje Foss Kløve, Vippser med stor V
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Glem kontonummer,
nå trenger du bare 

mobilnummer for å 

overføre penger!



Nedlastinger

og kjennskap

6 måneder
=

1.000.000

7 måneder
=

74%



2017



Vipps har toppet 

merkevarekåringer i: 

2019



“Et navn med 

kraft til å påvirke”

Kapferer 
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ENKELT

RASKT

LETTVINT

KJAPT

LETT

PENGER



Kilde: Simplicityindex.com9

Lønner det seg å 

gjøre ting 

enkelt? 

Enkelhet gir vekst

En aksjeportefølje sammensatt av 

Topp 10 Globalt enkleste 

merkevarer har siden 2009 gjort 

det 679 % bedre enn verdens 

hovedindexer.  



Vi begeistrer hver dag,  

gjennom forenkling i  

verdensklasse!

Vipps
Bank IDBank Axept

Ved å gjøre betaling og identifisering  

trygt og enkelt, forenkler vi folks  

hverdag og skaper nye vaner



#1 Merkevare=brukeropplevelse=folka
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Vi begeistrer hver dag, gjennom forenkling i verdensklasse!

Ved å gjøre betaling og identifisering trygt og enkelt, forenkler vi folks hverdag og skaper nye vaner

Elsket for hverdagsmirakler

Alle skal oppleve hvordan vi får ting til å flyte bedre. Kjøpet går 

raskere og innlogging sømløst. Det er trygt og effektivt. Dette 

gjør at mange bruker oss ofte og til mye.

Magic of Collaboration

Vi dyrker samarbeid blant våre folk og våre kunder – hjemme og 

ute i verden. Det skaper fart og nye løsninger, og gjør at mange 

heier på oss, - et lite norsk selskap i global konkurranse.

Smart trumfer først

Når vi satser, vinner vi. Vi kombinerer nysgjerrighet og sterke 

merkevarer med innsikt og teknologi. Det gjør at vi skaper litt 

magi hver gang vi lanserer.

Til å stole på

Vi er rigget for høy endringstakt, 

uten å kompromisse på trygghet

Vi er overalt

Vi er der i akkurat de øyeblikkene 

folk trenger oss

Verdt hver krone

Vi fjerner alt som ikke skaper verdi, 

og er effektive i alle ledd

Befriende enkelt

Vi skaper magi ved å lage løsninger 

som forenkler og endrer vaner

Oppdraget vårt

Grunnen til at vi finnes og det vi jobber for å levere på hver dag 

Langsiktige ambisjoner

Ambisjonene vi har satt oss for å levere på oppdraget  

Våre løfter

Hva vi lover våre kunder og brukere

Våre leveregler

Hvordan vi møter hverandre og våre brukere

#smarttenkt

Jeg elsker innsikt – fra trender, 

tall og folk. Jeg gjennomfører 

ved å prioritere basert på våre 

mål. Jeg finner rotårsak i stedet 

for å behandle symptomer.

#pålag

Jeg har alltid kunden fremst i panna. 

Jeg sier har’n med mindre noen andre 

sier tar’n. Jeg heier på kollegaene 

mine, og gir direkte tilbakemeldinger. 

Jeg får ofte høre «det var raust gjort» 

av mine kolleger.

#nullstress

Jeg lever og ånder for forenkling 

og begeistring. Jeg har lave 

skuldre selv med høyt tempo. 

Jeg gjør feil, men deler og lærer
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#2 Ingen skaper 

hverdagsmagi alene



Salg

Juridisk

Komm-

unikasjon

Complaie

nce/RSK

Tech

Forretnings-

utvikling

Oppdraget

• Hører du snakk om grensesnitt så er du på vei sidelengs og ikke fremover

• De gode ideene setter prioriteringene og er sjefen



Godt samarbeid 
gir høy fart
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#3 NIHITO
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Vippsmåten – vi jobber i sløyfe

Finne magi:
Bygge det riktige produktet

Skalere:
Bygge produktet riktig



Eksperter

Interessenter

Bygge-team

Brukerintervjuer

Prototyper

Brukertester

Referansekunder

Ekstrem-intervju/tester

Data

Eksperter

Interessenter

Alfa-testere

Beta-testere

App reviews

Vipps.no/feedback

Data

Brukertesting og -intervjuer

Kundeservice

Sosiale medier

Feedbacksløyfer for å sikre at vi 
bygger det riktige produktet

Vi lærer mest når vi har lansert. 



1. Kontonummer

2. Kontanter

3. KID-nummer

4. Papirfaktura

5. Kortopplysninger

6. Passord

7. Høye transaksjons-

priser

#4 Er det ikke enkelt 

nok skal vi ikke 

gjøre det!


