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POTENSIALMODELL
- Indikator på startland 

- Forenklet modell og kompleks modell fra bedriftsmessig perspektiv

- Tilpasningsdyktig bærekraftsmessig model

B, Bærekraftsmessig potensiale

- B=a*korrupsjon-b*etablerte konkurrenter/innovasjon+c*etablering(bedrift)+d*infrastruktur+e*fornybar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
her snakker vi om:Hvordan vi vil anbefale at Vipps velger ut land i Europa å utvide til vi har løst dette ved å lage en modell som regner ut “Vippsfaktor” for ulike land i Europa.





Utregning av vippsfaktor, S

- S=(100p+b+t/8)/(5+k)

- Empirisk grunnlag

- Kompleks modell



Teknologisk løsning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utvalg av land:Prøvd å finne land som har varierende data mtp størrelse, lokasjon, nærhet til Norge, co2 utslipp.-  Lagt modellen inn i et program (bruk av react). Fordelen med å programmere dette istedenfor å regne det ut manuelt er at det effektiviserer arbeidet, og gjør det enkelt å beregne for mange land. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
- Programmet kan enkelt ta inn flere verdier og land ved å legge til data om nye land eller legge til flere parametre for beregning. 





Hva Vipps kan bidra med
Vipps må bruke 
ressurser på å få 
bedriften mer 
bærekraftig og 
gjøre teknologien 
bedre
Billig i drift →
rettferdig og 
rimelig tilgang for 
alle

Urbanisering av 
byer/bygder ved å 
evt. forbedre 
bredbånd og 
dermed kan 
mindre bedrifter få 
tilgang på Vipps

Vipps må gi 
tilbake/betale for 
eventuelle utslipp 
som  blir sluppet  
ut 

Skape 
arbeidsplasser
Fremme 
økonomisk vekst
Hjelpe land med 
teknologi
Fremme vekst av 
mikro-, små og 
mellomstore 
bedrifter



Island 
Tyskland Større befolkning 

Innbyggere i målgruppen (14,9%)

Brukere av smarttelefon (68%)

7.  plass (89,7%)

Euro → mulighet for utvidelse til resten av 
Europa

Ikke fornybar energi

Utslipp per innbygger

2 konkurrenter

6. plass på vippsfaktoren (13,85)

Hallar

Kippt

Mindre befolkning

Innbyggere i målgruppen (19,5%)

Brukere av smarttelefon (87%)

Mange som bruker internett (99%)

Islandske kronen

Fornybar energi

Utslipp per innbygger 

1 konkurrent

Høyest vippsfaktor: 16,14

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utifra Vippsfaktoren har vi sammenlignet flere land som Elise har snakket litt om. Og utifra de har vi valgt to land, som jeg nå skal sammenligne. Island har en liten befolkning, mens tyskland har en større befolkningMålgruppen vi har valgt er unge fra 15-29. Innbyggere i målgruppen på Island er 19,5% og Tyskland 14,9 %Hele 87 % av Islands befolkning har smarttelefon og 99 % bruker internett. I Tyskland derimot bruker 68% av befolkningen smarttelefon og 89,7% av befolkningen bruker internett som er på 7 plass av Europas land. Island har den islandske kronen har en litt uvanlig valutakurs, men Tyskland har euroen som potensielt kan bli utvidet til resten av europa.Det meste av energien .





Oppsummering: 
Poengbasert system:

- bedrift og vekstbasert modell
- bærekraftsbasert

I vår foreløpige modell er vinneren;
Island

- mulig forsøksland for oppstart 
utenfor Norge

-> lite, kan gi stor dekningsgrad

Hva vil VIPPS gi videre? 
- Vippsfaktor vs bærekraft
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