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Innledning

Rapporten belyser utviklingsgrunnlaget for både Viken Fylkeskommune og arrangørene til

å levere en enda bedre app og tjeneste. Rapporten dokumenterer nøkkeltall, men også

hvordan vi har arbeidet med den teknologiske utviklingen av appen og utvidelsen av

tjenesten, administrasjon og drift samt ungdomsmedvirkning, kommunikasjon og

markedsføring. 

Slik barne- og ungdomskulturmeldingen[1] vektla ung medvirkning, har representasjon og

viktigheten av å utvikle og bevare relevante og trygge sosiale møteplasser for unge, både

digitalt og fysisk vært en viktig del av arbeidet med bizzy i 2021. Dette kan og sees i

forlengelse av Vikens FKs verbalvedtak[2] om at bizzy skal utvides til hele Viken, og dette

ble videreført i arbeidet med temastrategien for kultur og mangfold[3] og i arbeidet med

en enhetlig virkemiddelbruk for Ung Kultur i Viken. I temastrategien for kunst og kultur

står det at «unges medvirkning og deltakelse er overordnede mål ved satsingen», og at

det skal være en satsing for, av og med ungdom.Ungdomsmedvirkning har alltid vært en

viktig del av driften og utviklingen av bizzy, og dette arbeidet har blitt videreført i 2021.

2021 var året hvor Viken-samfunnet igjen møtte utfordringer knyttet til pandemiens

utvikling. De store utfordringene kulturfeltet har stått i ga tidvis stramme føringer for hva

som kunne gjennomføres. Feltet fremviste på nytt sterk vilje og evne til omstilling.

Erfaringene fra 2020 med å gjennomføre mindre eventer i flere omganger og i mindre

grupper var en gjennomgående løsning for å opprettholde et tilbud til unge. Våre

samarbeidspartnere rapporterte igjen om store svingninger i oppslutning og deltagelse.

Gjennom perioder med usikkerhet om smitteutvikling nye nedstigninger så vi en viss

tretthet blant unge for å delta på aktiviteter, men da samfunnet igjen var åpent og

kulturlivet mer aktivt så vi markant stigende tall for nye brukere av appen.  
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Der vi tidligere år har sett en jevn og stigende økning både i antall eventer og i deltakende

ungdommer gjennom året, er det i lys av pandemiens effekt på samfunnet og kulturlivet

spesielt, men ikke overraskende når vi ikke kan påvise den samme økningen. Men ser vi

dette andre året med pandemi opp mot 2020 kan vi se en forsiktig optimisme i nøkkeltall

for bizzys utvikling i rapporten for 2021. 

____________________________________
[1] Melding til Stortinget 18, 2020-2021. Oppleve, skape, dele; Kunst og kultur for, med og av barn og
unge, https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nn-
no/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf
[2] Viken 2019-2023 Samarbeidsplattform, s.24 - https://viken.no/_f/p1/i7a274205-7a10-4dfa-ada1-
2ce34a51c680/samarbeidsplattform-for-fylkesradet-i-viken-2019-2023-bokmal.pdf
[3] Temastrategi for kunst og kultur 2022-2025, https://viken.no/_f/p1/i70331819-c3f2-461d-926b-
632bc3d4a4fa/temastartegi-kunst-og-kultur-2022-2025.pdf
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Nøkkeltall

Ved utgangen av 2021 var det registrert 8508 brukere i målgruppa, en stigning på 936

brukere sammenlignet med samme tid i 2020.Av brukerne er det er flest i alderen 16-18

år.

I løpet av 2021 var det totalt 1453 eventer i appen, fordelt på 26 kommuner. Til

sammenligning var det kun 825 eventer i appen fordelt på kun 17 kommuner ved

utgangen av 2020. Dette er en økning på 628 eventer sammenlignet med fjoråret, og 9

nye kommuner med eventer i appen. 

I 2019 rapporterte vi om 14 130 deltakende ungdommer, i 2020 var tallet på 3859, og i

2021 på 3472. 2019 tas med i sammenligningen for å vise den store nedgangen som har

skjedd siden da. Dette er forventet på grunn av restriksjonene i samfunnet grunnet

COVID-19, men vi vil her legge til at vi ikke har oversikt over hvor mange som har deltatt

på digitale eventer i appen. 

Tallene gjenspeiler et år preget av pandemi og restriksjoner, men med en større

forutsigbarhet enn 2020. Vi ser også at nye brukere økte kraftig i takt med gjenåpningen i

slutten av september, men roet seg ned i begynnelsen av desember da samfunnet fikk

gjeninnført restriksjoner. Selv om flere arrangementer måtte avlyses i løpet av året, ser vi,

sammenlignet med 2020, at bizzyappen hadde en økning i antall eventer ute i appen. En

mulig forklaring er at de unge i størst mulig grad ble skånet for de strengeste

restriksjonene under nedstengingen i 2021, og fikk en større forutsigbarhet enn resten av

kulturfeltet som ble sterkt preget av pandemi. Appens oppdatering i juni 2021 åpnet

samtidig opp for samarbeid i hele Viken, og vi har derfor flere samarbeid med ulike

kommuner i Viken. 

Detaljerte tall og oversikt finner du i tabelloversikt helt til slutt i dokumentet. 
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Videreutvikling av appen

2021 markerte en milepel i appens utvikling da det i juni ble lansert en helt ny versjon av

bizzy. For første gang kunne nå de mellom 13 – 21 år i alle Vikens kommuner opprette en

bruker og benytte seg av tilbudene i appen.  Den nye versjonen ble laget i tett samarbeid

med den nye utvikleren Shortcut som utarbeidet en helt ny teknisk løsning for appen med

en rekke nye funksjoner. Brukervennlighet ble vektlagt og en kjønnsnøytral og ung

designprofil med nye farger og fonter ble utviklet. I tillegg fikk appen en helt ny

kartfunksjon som gir en bedre oversikt over hva som skjer hvor og gir et mer oppdatert og

interaktivt brukergrensesnitt. Versjonen har også nye event-kategorier og bedre

analyseverktøy. 

Aktiv ungdomsmedvirkning i flere faser av utviklingen var en viktig del av prosessen med å

lage en ny app. Sammen med bizzyCrew ble både design, utforming, funksjonalitet og

brukervennlighet nøye vurdert og gitt klare og konstruktive tilbakemeldinger. Testing av

de ulike appversjonene ble også gjennomført med flere unge fra hele fylket. bizzyCrew

stod for å teste iOS-versjonen, mens det for Android ble åpent for alle unge i Viken å teste

appen. Dette ble gjennomført gjennom å møtes digitalt eller fysisk og stilt en rekke

spørsmål i tillegg til en grundig gjennomgang av appens funksjonalitet, utforming og

brukervennlighet. I dette arbeidet ble det tydelig at de aller fleste mellom 13 og 21

benytter seg av iPhone, og ikke Android, noe som bekreftes i våre brukere, hvor 73 %

unge bruker iOS, og kun 27 % benytter Android. Det ble derfor valgt å gjennomføre lengre

samtaler og testing med utvalgte i målgruppen, men for å få gjort god nok testing ble også

enkelte under 30 som arbeider med målgruppen brukt til å teste appen
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Administrasjon og drift

Bizzy-administrasjonen startet året digitalt med å ansette Hanne Nordengen som vikar for

Line Haukland og Ida Moen tok over som prosjektleder. Administrasjonen har gjennom

utstrakt møtevirksomhet gjennom året utviklet samarbeidet med allerede eksisterende

arrangører og kommuner. Vi har dette året brukt tid på gjennomføring av flere gode og

lærerike møter med våre samarbeidspartnere, til tross for at de fleste dessverre ble

digitale. Disse møtepunktene er viktige for å videreutvikle samarbeid og gi et godt tilbud

for unge. Når alle kommuner i Viken ble innlemmet i den nye versjon av appen initierte vi

samarbeid med nye arrangører og kommuner i Viken. Det ble i siste halvår blant annet

inngått avtaler med ulike virksomheter i kommunene Asker, Bærum og Nordre Follo

kommune. Dette har ført til at vi i 2021 har hatt 9 nye kommuner med eventer i appen, og

brukere fra 26 nye kommuner. 

Bizzy har gjennomført et knippe prosjekter der vi har samarbeidet med et utvalg

arrangører med vekt på ungdomsmedvirkning i prosessen. I juni gjennomførte Kongsberg

kommune UKM-festival hvor bizzyappen ble hovedkommunikasjon for hele programmet, i

tillegg til å være synlig med bizzyCrew på stand. I august inngikk vi i et nytt samarbeid

med festivalen «Helt på vidda» i Hol kommune. Ved bruk av bizzymidler skapte de en

egen bizzybillett og et avsatt konsertområde for de under 18 år, og solgte godt over 100

billetter. I september utviklet vi et pilotprosjekt med kunstfestivalen «Kunst rett vest».

Dette resulterte i en kveld på Gilhus Gård med stand-up, åpent kunstgalleri, workshop og

bålpanner for målgruppen. I tillegg ble det gjort et samarbeid med Øhren ballklubb i

arrangeringen av det store Drammenslandet «The Hive». I tillegg til å ha egne bizzy

inngangsarmbånd, ansatte vi en gruppe fra videregåendelinjen Informasjonsteknologi og

medieproduksjon fra Åssiden Videregående skole til å designe bannere, stå på stand og

holde en twitchstream på selve arrangementet. 

Bizzy-administrasjonen har også vært aktive deltagere på flere konferanser og

nettverksmøter dette året. Blant annet deltok vi som en del av programmet til Norsk

Festivalkonferanse, men også som deltakende i panelsamtaler for UKM. Vi gjennomførte

også en digital stand på Kulturytring Drammen og hadde en digital messe i regi av Viken

Ungdommens Fylkesting.
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Kommunikasjon

 og markedsføring

Det første kvartalet av året var preget av en digital

skolehverdag hvor mye tid ble brukt på å utvikle den nye

appen. Alt fra å gi innspill på den nye designprofilen til å

utvikle funksjonalitet og å gjennomføre testing av ulike

versjoner av appen var sentrale oppgaver for

ungdommene denne våren. De sto og for all

kommunikasjon i sosiale medier og så seg igjen nødt til å

legge vekt på oppmuntrende budskap og tips til et aktivt

liv på tross av store begrensinger for hva de kunne

gjøre.  Frem mot sommeren arbeidet de med

lanseringen av nye appversjonen som ble presentert

med en heldigital sending på youtube, med ulike innslag

som animasjoner, montasjer og en hilsen fra fylkesråd

Tonje Kristensen.  
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bizzyCrew

Høsten 2021 ble det bestemt at arbeid med bizzy ble flyttet til et nytt fag; Mediespesialisering,

og flyttet fra andreåret til tredjeåret. Dette medførte i at flere elever som hadde bizzy som

valgfag våren 2021 fikk mulighet til å velge å fortsette å arbeide med bizzy videre. Det endte

med en god blanding av både veteraner og nye elever. Høsten 2021 ble brukt til å fordype seg i

merkevaren bizzy og utvikle konsepter for å nå målgruppen gjennom ulike

kommunikasjonsverktøy. I oktober holdt Øyunn Iversen en workshop om markedsføring og det

sosiale mediet tiktok, som elever og lærere fikk mye igjen for. I løpet av høsten fikk bizzyfaget

en ny lærer som overtok timene på Åssiden; Karine Brøste Melbø. Dette har gitt faget nye blikk

på retninger i kommunikasjon, blant annet gjennom å spille på følelser og humor. I slutten av

året utarbeidet bizzyCrew et felles konsept for en egen maskot, «bizzymaskot». Denne er tenkt

å brukes på stand og i kommunikasjonen på sosiale medier. På grunn av nedstengingen i

desember er dette prosjektet utsatt til våren 2022. 

Illustrasjon laget av bizzyCrew, tilknytning til lanseringen.



Siden vårhalvåret i stor grad ble gjennomført digitalt, var det på høsten stort engasjement

for å satse på mer fysiske arbeidsmetoder og standvirksomhet hos bizzyCrew. I løpet av

høsten sto BizzyCrew blant annet på stand og hjalp til i å arrangere stand-up-kvelden til

Kunst Rett Vest, og på kunstutstillingen til DEMO på Buskerud Kunstsenter. I oktober

arrangerte Ringerike kommune en gamingkveld tilknyttet verdensdagen for psykisk helse

på biblioteket i Hønefoss hvor bizzyCrew sto på stand med lykkehjul. I samme måned

deltok bizzyCrew på stand til Harm & Hegseth sitt show på Ringerike kultursenter. I

november deltok bizzyCrew på Neonparty i Lier med gratis ansiktsmaling til deltakerne. I

tillegg reiste tre elever til Hamar i november for et samlemøte med Innlandet

fylkeskommune og deres Crew for å bli bedre kjent og dele erfaringer.

 

Sommervikarer 
Hvert år ansetter bizzy sommervikarer som overtar bizzyCrew sine ansvarsoppgaver for

sosiale medier. I 2021 ble det i motsetning fra årene før valgt å gi alle i hele Viken

mulighet til å søke på stillingen. Dette resulterte i at vi ansatte to vikarer fra gamle Østfold

og en vikar fra gamle Akershus, og ingen fra gamle Buskerud. 

I årets ansettelse ble det valgt å prioritere vikarer med ulik stil og fokus. Dette resulterte i

ulike uttrykk - fra tegning og illustrasjoner, tiktok-videoer, til film og naturfoto. Vikarene

besøkte også en samarbeidspartner som de skulle promotere litt ekstra. Det endte derfor

med besøk til både Blaafarveværket og Norsk Bergverksmuseum. 
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Nye kommunikasjonsplattformer
Bizzyadministrasjonen har i 2021 arbeidet med

informasjonsflyten til bizzy, for å nå ut til flere samtidig. I juni

startet vi derfor opp med utsendelse av et månedlig

nyhetsbrev. Nyhetsbrevet dekker blant annet utvalgte nyheter

fra bizzy, påminnelser om frister og innsending av eventer, og

kontaktinformasjon for å lettere komme i kontakt med

administrasjonen. I tråd med den nye lanseringen av appen,

fikk også vår nettside et oppdatert uttrykk i samsvar med

appens nye designprofil. Her ble farger, tema, logo og innhold

oppdatert. 
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I oktober inviterte vi til et regionmøte i Hønefoss for de som arbeider med ung kultur i

området med deltagere fra Ringerike kommune og Hole kommune. Med denne

møteformen skapte vi en arena for faglig erfaringsutveksling for dem som arbeider med

ung kultur i regionen, i tillegg til å høste tilbakemeldinger og erfaringer om samarbeidet

med bizzy. Fremover vil vi legge til rette for flere slike møtepunkter. Det ble planlagt å

gjennomføre et slikt møte i Kongsberg i november, men på grunn av pandemien er dette

flyttet til første kvartal av 2022. 



Oppsummering

Året 2021 både startet og avsluttet brattere enn vi hadde ønsket oss. Pandemien påvirket

Viken-samfunnet store deler av året, både i antall eventer og nedlastninger av appen.  Det

er likevel en markant økning i antall brukere og eventer fra gjenåpningen i september og

til nedstengingen i desember, og merker oss at godt og relevant tilbud og brukertall har

en sammenheng. 

Med mulighetene den teknologiske oppgraderingen av appen har gitt har vi etablert nye

samarbeid med flere aktører og kommuner i Viken, og dette har resultert i flere nye

brukere og eventer i appen. Dette ser vi frem til å gjøre mer av, særlig når vi under

pandemien blir minnet på viktigheten av fysiske og digitale møteplasser for unge. Derfor

er det betryggende å se økt bruk av bizzy til tross for restriksjonene i samfunnet.  Vi tolker

dette som en indikasjon på at unge i Viken fortsatt har ønske om å delta og skape gode

kulturopplevelser, både under og etter pandemien. 

Helt til slutt vil vi igjen si tusen takk for samarbeidet, og vi gleder oss til å fortsette

arbeidet inn i 2022!
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Tabeller 
 

Tabell 1: Antall eventer per kommune 

  Antall eventer per kommune 

Kommuner 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Drammen 194 221 60 

Ål 315 108 235 

Kongsberg 254 63 593 

Internett   144 28 

Modum 77 130 172 

Lier 21 19 19 

Asker     26 

Ringerike 12 11 25 

Hol 20 67 139 

Øvre Eiker 17 17 3 

Hole 11 7 3 

Bærum     18 

Nes     11 

Fredrikstad     18 

Nordre Follo     13 

Hemsedal 3 3 3 

Moss     12 

Nore og 
Uvdal 

6 1 
1 

Rollag 3 2 3 

Nesbyen 20 15 61 

Flesberg 1 4   

Røyken 17 12   

Gol 2 0 2 

Sigdal 2 0   

Hurum 3 0   

Indre Østfold     2 

Krødsherad 0 1   

Sarpsborg     2 

Ullensaker     2 

Eidsvoll     1 

Lørenskog     1 

Total 978 825 1453 

Økning   -153 628 

 

 



13 
 

 

Tabell 2: Antall brukere per kommune 

 
1 Vi har valgt å vise flere datoer for brukertall i 2021 for å se sammenhengen mellom pandemi, 
gjenåpning og økte brukertall.  

 Antall brukere per kommune 

Kommuner 31.12.2019 31.12.2020 01.04.2021 01.10.20211 31.12.2021 

Drammen 1943 2845 2788 2856 2994 

Kongsberg 818 1028 1016 1120 1174 

Lier 543 614 589 611 669 

Ål 391 527 521 544 581 

Modum 303 404 396 427 435 

Øvre Eiker 300 357 361 375 425 

Gol 200 281 273 307 353 

Hol 206 268 257 293 319 

Røyken 299 325 311 311 311 

Ringerike 167 197 189 219 261 

Nes 122 165 155 156 157 

Hurum 133 133 124 124 124 

Nore og Uvdal 65 89 85 90 95 

Flesberg 65 74 71 76 79 

Asker     8 44 78 

Hemsedal 48 63 64 66 66 

Sigdal 55 60 59 59 61 

Rollag 26 49 47 51 55 

Hole 51 57 47 49 51 

Bærum     1 17 28 

Nesbyen     7 13 20 

Krødsherad 15 17 17 18 18 

Aremark     2 12 17 

Flå 14 15 14 14 15 

Nordre Follo       10 15 

Fredrikstad       7 10 

Lillestrøm       5 9 

Vestby       7 8 

Ås     1 7 7 

Eidsvoll       3 7 

Lørenskog       4 7 

Rælingen       7 7 

Lunner   1 1 6 6 

Nittedal     2 6 6 

Frogn       4 5 

Halden     1 4 5 

Jevnaker   3 3 5 5 

Sarpsborg       3 5 

Moss       4 4 

Gjerdrum       2 3 

Indre Østfold       3 3 

Ullensaker     1 1 3 

Enebakk       2 2 

Aurskog-Høland       1 1 

Marker       1 1 

Nannestad       1 1 

Nesodden       1 1 

Råde         1 

Total 5764 7572 7411 7946 8508 

Differanse per år  1808   936 
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Tabell 3: Eventdeltakelse brukere per kommune  

År Antall 

2019 14130 

2020 3859 

2021 3472 

 

Tabell 4: Alder bizzybruker 2021 

 

 

Tabell 4: Valg av operativsystemer bizzybruker 2021 
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