
Da kulturnorge stengte ned brukte Viken fylkeskommune 

nedetiden til å planlegge for en versjon 2.0 av kulturappen for 

ungdommene i alle de 51 kommunene.

Vi hadde behov for en oppdatering og redesign av appen vår da Buskerud ble til Viken i 2020 og antall potensielle brukere gikk fra 

30.000 til 130.000 over natten, sier prosjektleder Line Haukland i Viken fylkeskommune. Hun jobber i det som tidligere var 

Buskerud fylkeskommune. 


I to år hadde Buskerud drevet en event-app basert på det gamle kulturkortet i fylket, for ungdom mellom 13-21 år. I tett samarbeid 

med en skoleklasse med valgfag i medieutvikling, kjent som Bizzy crew, som står for markedsføring og drift av appens SoMe-kanaler.  


Samtidig som Buskerud ble Viken, slo Covid-19 inn over Norge. De fleste kulturtilbud ble kansellert eller gjort om til digitale 

arrangementer. Dette ble tiden for å planlegge for travlere tider og å videreutvikle appen slik at den dekker hele det nye fylket. 


- Best, worst case ever, kan man vel si om dette litt spennende tidspunktet, sier redaktør for Bizzy, Ida Moen, før hun fortsetter


- Men det har vært spennende å bruke denne ‘nedetiden’, om vi kan kalle den for det, til å planlegge for og forberede oss på den 

aktiviteten som vil komme fremover. Ikke minst at antallet brukere etter hvert skal mangedobles.  

Bizzy App

Med sine 13.000 nedlastinger på to år er event-appen å anse som en suksess og den er allerede godt forankret i målgruppen. 


Prosjektleder i Viken, Line Haukland og redaktør for Bizzy, Ida Moen snakker i munnen på hverandre når de entusiastisk forteller om 

planene videre for event-appen.


- Et av målene våre er å få enda tettere kontakt med brukerne, og få flere ungdommer selv til å foreslå eventer til oss, sier de. 


- Jeg tror at noe av det morsomste med denne jobbingen har vært at vi virkelig får sjekket ut vår egen smak, ler redaktør Ida Moen. 


- Ja, altså, kommer det fra sidelinjen. Det er prosjektleder Line Haukland som må innrømme at hun ikke helt har forstått hva som ville slå 

an. 


Introduksjonen til selve appen, en animert sekvens med strektegninger og tekst som forteller hvordan appen fungerer, den hadde jeg 

ikke tro på, sier hun. Da tilbakemeldingen fra ungdommen var: Dødsbra! må jeg innrømme at jeg ble veldig overrasket, ler 

prosjektlederen. 

Når en liten suksess skal bli en større suksess

Ny oppdatert funksjonalitet med kart og dark mode 

- De største endringene har vært på design, selv om vi måtte kaste den gamle koden og kode appen på nytt, sier IOS-utvikler Petter 

Klingen Wright 


Utfordringen har vært å få til et enkelt design på en avansert funksjonalitet. Utvikleren er helt klar på at brukervennligheten nå er 

betydelig bedre og med en ny, mer moderne kode vil både vedlikeholdet og nye implementeringer fremover være en smal sak. 


Designer Adriana Sureda er enig. Appen har fått et mye mer gjenkjennbart uttrykk, og det er selvfølgelig også fordi man har bygget den 

med funksjonalitet som er plattformspesifikk, såkalt native. 
 

- Vi er veldig fornøyde med den nye versjonen, spesielt fordi det er resultat av et godt samarbeid mellom teamet i Viken, Bizzy crew, 

utvikling, prosjektledelse og design. Designeren sier at det er viktig å tenke stort, men også å få tatt ideen ned til noe som er 

gjennomførbart innenfor prosjektets rammer.  

- Ambisjonen er alltid å lage den best mulige appen for kunden, og med Bizzy leverer vi en løsning som er kul for ungdommen og som 

fyller sin funksjon, sier Adriana 

- I tillegg har vi fremdeles mange ideer, tanker og materiale i backlog som vi kan bruke til å utvikle appen videre.

Shortcuts team med iOS-utvikler Petter Klingen Wright, UI/UX designer Adriana Sureda og backend-utvikler Ugur Bayram under 

prosjektleder Pia Dokken har på noen korte måneder kodet appen helt på ny, endret fargeprofil, bygget en interaktiv kartfunksjon, 

jobbet hardt med filtreringsfunksjoner og gjort en stor ryddejobb i både i front- og backend. 

Innovasjon, kreativitet og kvalitet

Blant annet ble det diskusjoner rundt farger: var de kjønnsnøytrale nok? Det var viktig. Og kjønn: hvor mange kategorier skulle man ha? 

Og designet: hvorfor var det ikke ikoner på eventene som viste om dette var en konsert eller et teater? 


- Samarbeidet mellom Shortcut, oss og ungdommene har fungert bra, fortsetter prosjektlederen. 

- Det har vært veldig enkelt å forholde seg til Shortcut som organisasjon. De har vært flinke til å forklare og å holde oss i loopen 

underveis. Ikke minst har det vært veldig givende og mye ny læring for oss, sier Line Haukland. 


- I tillegg har det hele veien vært viktig for fylkeskommunen at ungdommen selv skulle ha noe å si på utforming og struktur, at deres 

stemme ble hørt og deres innspill vises i produktet. På denne måten får de eierskap til appen, som det tross alt er de som skal bruke. 

- Ungdommene har en litt annen tilnærming til bruk og utforming enn det vi har, som sitter på bakrommet og selv er ganske sikre på at vi 

har tenkt på alt.  Petter ler og sier at det er blitt gjort noen endringer underveis. Selv om det har vært små detaljer har de sett at 

innspillene har vært gode. Og for å få tilgang på enda flere gode innspill har teamet i Shortcut sørget for at tilbakemeldings-knappen i 

den nye versjonen av Bizzy er lett synlig og tilgjengelig.



Så nå er det bare å glede seg til kulturfeltet åpner for fullt igjen slik at ungdommene i hele Viken får tatt appen i bruk, og at 

tilbakemeldingene strømmer inn, avslutter utvikleren. 	

Det har vært spennende diskusjoner og prosesser underveis med ungdommen i Bizzy crew som veiledere, forteller prosjektleder i 

Viken, Line Haukland.  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