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MobilePay fået en lille ny: 

Del dine udgifter og oplevelser i WeShare 

 

Den nye sociale app WeShare gør det nemmere for dig og dine venner at planlægge jeres 

sociale arrangementer og holde styr på udgifterne. Appen er tæt forbundet med MobilePay, 

hvorigennem du og dine venner afregner alle udgifter, når rejsen er slut. Samtidig udtrykker 

WeShare et ønske om at eksperimentere mere, afprøve grænser og bygge niche-services. 

 

Fra i dag bliver det nemmere for danskerne at holde styr på udgifterne, når de f.eks. er på 

polterabend, skiferie eller hyttetur med venner og bekendte. Hjælpen kommer fra den nye app 

WeShare, som er en lillesøster til den populære MobilePay.  

 

Alle kan oprette sig i WeShare. Hvis du f.eks. skal med vennerne på en Barcelona-rejse, så opretter 

du bare en gruppe og inviterer. I kan dele billeder, udgifter og chatte i samme app. WeShare 

udregner præcis, hvem der skal betale hvor meget. Så der er hele tiden styr på pengesagerne i 

gruppen. Og når regnskabets time kommer, er der ingen der sidder tilbage med verdens kedeligste 

opgave. I sender bare det, I skylder med MobilePay, så er regnskabet gjort op. 

 

WeShare er datter-app til moder-appen MobilePay 

Med WeShare er det altså slut med krøllede kvitteringer og manuelle regnskaber, når man deler 

oplevelser med hinanden. Men hvorfor lanceres tjenesten som en separat app?  

 

”Vi har stor succes med MobilePay, som vi gerne vil fastholde enkel og klar. I stedet vil vi bygge et 

niche app-univers rundt om MobilePay, hvor vi udvikler løsninger målrettet specifikke målgrupper 

eller konkrete behov. WeShare er en efterspurgt begyndelse - den nye app kombinerer social dialog, 

udgiftsstyring og betaling. Vi håber, det vil lette og gøre livet sjovere for mange danskere,” siger 

Mark Wraa-Hansen, chef for MobilePay i Danske Bank og tilføjer: 

 

”Det er afgørende, at vi tør eksperimentere og forny vores betalingsløsninger konstant. MobilePay 

må aldrig blive gammeldags bank-agtigt. Vi skal bryde grænser og bygge et økosystem baseret på 

brugerdialog, enkelthed og evne til at ramme nye behov hele tiden.” 

 

Brugervenligt og hurtigt at komme på WeShare 

WeShare og MobilePay er tæt forbundet – med et enkelt klik i WeShare og et swipe i MobilePay har 

brugeren oprettet sig som bruger i WeShare og har herefter mulighed for at afregne med de andre 

personer i gruppen.   

 

”Det er brugervenligt og perspektivrigt. Med tre millioner danskere på MobilePay giver det uanede 

muligheder for at bygge nye niche-services. Man kan f.eks. forestille sig, at samarbejdspartnere 

laver deres egen app tilknyttet MobilePay. Alt behøver ikke nødvendigvis være udviklet af Danske 

Bank” siger Mark Wraa-Hansen.  

 



 

 

 

WeShare lanceres også i dag i de to andre MobilePay-lande Norge og Finland.   

 

WeShare rummer store udviklingsmuligheder 

Den nye app rummer mange udviklingsmuligheder. I kommende versioner kunne man f.eks. 

forestille sig, at det var muligt at indtaste udgifter i forskellige valutaer eller etablere WeShare-

grupper på tværs af nationaliteter. 

 

”Ligesom med MobilePay, vil WeShare være et univers, som vi udvikler i konstant dialog med 

brugerne. Der er utallige muligheder for at indbygge samarbejder med tredjeparter og andre 

funktioner,” siger Mark Wraa-Hansen. 

 

Eksempler på WeShare-grupper 

 

1) Polterabend: Man er typisk mange om at planlægge en polterabend. Der er utallige 

budgetposter, og ofte lægger flere mennesker penge ud. WeShare kan bruges fra det øjeblik, 

bryllupsinvitationen ankommer. Polterabend-gruppen kan chatte i app’en og sammen finde ud 

af, hvad de skal lave på dagen. Undervejs kan man lægge udgifter ind, når medlemmerne af 

gruppen eksempelvis har betalt faldskærmsudspringet, danseinstruktøren, vandskituren m.m. 

2) Weekendtur til London: Veninderne skal på shoppetur til London. De laver en WeShare-

gruppe, får betalt flybilletter og begynder at udveksle ideer til modeforretninger, som skal 

besøges, museer, der lige skal tjekkes, og restauranter, de kunne tænke sig at spise på. På turen 

lægges fællesudgifter løbende ind i WeShare sammen med gode feriefotos.   

3) Hyttetur med venner eller to familier på tur: Er man to familier eller flere venner på 

sommerhustur, vil man typisk være fælles om udgifterne til mad og drikke. Nogle vil måske stå 

for aftensmaden, andre for morgenmaden. Er man flere dage af sted, skal der måske købes ind 

undervejs. For at kunne fordele udgifterne retfærdigt, er WeShare en oplagt mulighed. Gruppen 

kan kommunikere om alt det praktiske (indkøb og huskesedler) i app’en.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information 

 WeShare kan hentes i App Store, Google Play og Windows Store 

 Skærmdumps med WeShare kan fremsendes 

 MobilePay.dk  

 

Hvis du ønsker interviews eller yderligere information  

Peter Kjærgaard, presseafdelingen, Danske Bank, 25 42 42 02  


