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Avisenes problem
Terskelen for å sende inn tips til aviser i dag er svært høy blant de unge. 
Det er kronglete, tidkrevende og lite engasjerende.  Journalister sliter med 
å få unge lesere inn i sakene sine.  Avisene er i flere tilfeller avhengig av 
tips fra lesere siden de ikke har kapasitet til å vite og dekke alle nyheter 
som oppstår.  Journalister bruker også unødvendig mye tid på å finne et 
case, og som oftest går de via flere ledd. 

-Ønsker mer, vi kan aldri få nok tips. 
Det er opp til oss å forvalte de som kommer. 
Et godt tips er ofte starten på noe. 
Jeg tror Tipps kan få de yngre inn i avisene.
 -Thor Erik Waage 
 Redaksjonssjef i Rogalands Avis

Tipsing mangler brukervennlighet, oppmuntring 
og en engasjerende interaksjon.

-Vi bruker veldig mye tid på å finne caser. 
Dette vil kutte mye av det arbeidet.
-Helene Pahr-Iversen.  
Ansvarlig redaktør i Solabladet.

Løsningen er Tipps!
Toveiskommunikasjonen i appen skal hjelpe avisene til å motta tips, 
dekke saker og få tak i case på en lettvint og ryddig måte. Samtidig skal 
Tipps oppmuntre publikum til å sende inn tips på en brukervennlig og 
engasjerende måte. Tipps skal engasjerere unge til å delta i 
nyhetsdekning ved å belønne og la dem bli hørt.
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Sitat fra intervju med ungdom
-Vet ikke hvordan jeg gjør det og det tar tid.  
Petter, (18)

-Jeg vet ikke hva jeg skulle tipset om eller hvordan jeg gjør 
det. 
Jørgen, (17)
 
-Har ikke noen nyheter som er gode nok for en avis. 
Ole Fredrik (18)

Svar på spørreundersøkelse fra 
50 ungdommer

Har du noengang 
tipset en avis?

Ja
Nei

Har du sett eller tenkt noe som 
en avis burde skrevet om?

60%

40%

88%

12%

Man kan tydelig se at ungdommen tipser
avisene for lite. 

 
Undersøkelsen viser at selvom 60 % av 

ungdommer har hatt ideer til nyhetssaker, så 
har forsatt kun 12% sendt inn tips til en avis. 
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Hadde du tipset mer om du kunne
gjort det med en app?

73.5%

26.5%

Er en app mer interresant
om du kan konkurrere med venner?

Ja
Nei

Ja
Nei

66%

34%

Hadde du tipset mer om du ble 
belønnet for det?

Undersøkelsen viser at belønning og konkurranse 
gjør appen mye mer attraktiv for ungdom. 

73% av ungdommene hadde tipset mer om de 
kunne gjort det med en app. Det er tydelig at Tipps 

vil føre til flere tips fra ungdom.

Tipps skal oppmuntre, engasjere 
og invitere unge til å delta i nyheter.

8%

92%
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Slik fungerer Tipps

1. Velg avisen du vil 
sende tips til.

2. Send inn et 
tips.

3. Pass på at du 
handler riktig ved 
ulykker og at du tar 
horisontale bilder.

Ja

Nei

Skal du tipse om 
en ulykke?

Stopp! Alltid vær sikker på at 
nødetatene er på vei

 før du sender inn 
tips om en ulykke.

De er på vei

Ring  nødtelefon

Tips fra Tipps.

Snu mobilen og ta
horisontale bilder 

Topp tipsere

1. Brita
2. Daniel
3. Nora
4. Vilde
5. Oskar

6. Øystein
7. Christina 

8. Anna
9. Inga
10. Ali

4. Følg med på
poengene til
vennene dine.

5. Få belønning for
hvert tips du
får godkjent av 
avisen.

6. Finn skreddersydd 
case

7. Chat med 
journalist.

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.
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Avisenes problemAvisenes problem
1. Manglende ressurser  
til å dekke alle saker.
2. Det er alt for høy 
terskel for å sende inn 
tips til aviser. 
3. Mangler unge lesere.
4. Det er tidkrevende å 
finne case til saker.

Eksisterende Eksisterende 
alternativalternativ
Tips må sendes 
via mail, melding eller 
over telefon.

LøsningLøsning
Appen Tipps med 
toveiskommunika-
sjon gjør det enklere 
å finne case til saker, 
og engasjerer unge 
til å delta i nyhets-
dekning.

MåltallMåltall
 
218 papiraviser i 
Norge.

KostnadsstrukturKostnadsstruktur
- Utvikling av app og nettside:     
    ca..800K800K 
-Administrering: 
    1-21-2 årsverk i full drift. 
-Data/informasjonslagring

- Vedlikehold
    100-200K 100-200K pr. år.
- Lisens og rettigheter 
- Markedsføring

Unikt Unikt 
verdi-framleggverdi-framlegg
Ungdommen har 
også nyheter!

High level High level 
conceptconcept
Tipps = vipps for 
tips.

(Urettferdig) (Urettferdig) 
fordelfordel
En brukervennlig 
og engasjerende 
interaksjon rundt 
nyheter, med 
toveiskommunika-
sjon mellom aviser 
og lesere.

KanalerKanaler
Kunder: 
Pitche appen til 
mediehus.
Brukere:
Reklamere via 
aviser som 
abonnerer og 
sosiale medier.

InntektsstrømmerInntektsstrømmer
- Lisenser fra aviser:
      25K25K i oppstartspris
   + 25K25K i  års lisens 
   + dekke forbruk av 
      data/informasjonslagring
- Reklame/annonser

KundesegmentKundesegment
Kunder:
Aviser
Brukere:
Alle mellom 16-70år, 
med fokus på de 
unge mellom 16-
25år. 

Early adoptersEarly adopters
Ideell kunde:
En avis som mottar 
svært få tipps, sliter 
med å få tak i case 
og mangler unge 
lesere.

Ideell bruker: 
En mellom 16-25år 
som er opptatt av 
sosiale medier og å 
holde seg oppdatert.

Kanaler
For å få avisene interessert må potensialet komme tydelig fram. Dette gjør vi 
gjennom å få brukere inn i appen, og de unge når vi gjennom sosiale medier.

Kostnad/inntekt
Tabellen viser at ved kun 25% av 
kundesegmentet, vil Tipps gå i 
overskudd med rundt 175K årlig. 

25% av kundesegmentet er kun 
55 aviser. Til sammenligning be-
står Amedia av 80 lokalaviser. 

Det ses også på muligheter for å 
tilby “white label”.

Kundesegment
Avisene er kundene til Tipps. Det er 218 papiraviser i Norge i dag. Da er det ikke 
regnet med de rene nettavisene, men alle aviser kan bruke Tipps. Brukerne av 
Tipps er journalister og alle som har mobil og noe å tipse en avis om. 

Buisness model canvas

Årlig kostnad/inntekt

Ko
st

na
d/

in
nt

ek
t

Tu
se

n

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000
2020 2021

År

2022 2023
6



Sebastian Waage 
Mosssestad
Nysgjerrig 
journalist 
med erfaring fra 
Solabladet og 
Rogalands Avis.

Lone Nyløkken
Kreativ, masse 
ideer og 
organisert. 
Erfaring med 
design, regi og 
prosjektledelse.

Vegard T. Kildal
Har et øye for 
design. Erfaringer 
med grafisk 
formgiving. 
Kreativ og 
ung sjel. 

Elisabeth Sahl
Strukturert og 
lidenskapelig 
leder, som tar 
ansvar og får 
med alle.

Intervjuer Designer Designer Prosessleder

Teamet bak Tipps vol. 2

I samarbeid med:
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