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Jens F. Jensen, Søren Graakjær Smed & Claus Møller Østergaard

Præambel til antologien 
MoOZ – Mobile OplevelsesZoner
Opbygning, indhold, relationer

MoOZ står for Mobile OplevelsesZoner. Det var et projekt bevilget af Vækst-
forum Nordjylland under Den Europæiske Union, nærmere betegnet Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling. Partnerne i projektet har været 5 
attraktioner i Nordjylland: Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Aal-
borg Zoo, Skallerup Klit Feriecenter, Tivoli Karolinelund (frem til attraktio-
nens lukning i 2010), samt en medievirksomhed, NORDJYSKE Medier, og en 
videninstitution, Aalborg Universitet repræsenteret ved InDiMedia (Center 
for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign) og ApEx (Centre for Ap-
plied Experience Economy). Projektet var udviklet af og implementeret i regi 
af InDiMedia og ApEx i tæt samarbejde med projektets øvrige partnere.

Projektets overordnede formål har dels været at skabe samspil om inno-
vation, videndeling og videnopbygning for derved at styrke innovationska-
paciteten i regionen inden for lokationsbaserede tjenester og mobilt indhold; 
dels været at udbrede IKT til små og mellemstore virksomheder (SMV’ere), 
der har en forholdsvis lav udnyttelsesgrad af informationsteknologi, nemlig 
attraktioner og forlystelsesparker. Disse overordnede formål er blevet op-
nået ved mere konkrete mål: at udvikle attraktivt oplevelsesorienteret ind-
hold til mobile medier og lokationsbaserede tjenester til disse attraktioner 
og forlystelsesparker, samt at indsamle viden om hvilke mobile medier og 
tjenester og mobilt digitalt indhold forbrugerne efterspørger og bruger i be-
stemte brugssituationer. 

Projektets aktiviteter har bl.a. bestået i: at udvikle og opstille det nødven-
dige tekniske udstyr på attraktionerne, at udvikle nye mobile indholdskon-
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cepter og digitalt indhold til disse applikationssammenhænge, at undersøge 
hvordan brugerne tager de mobile tjenester og det digitale indhold i anven-
delse samt at opsamle generaliseret viden, således at den kan blive anvende-
lig for fremtidens udvikling af den nyeste og tredje IKT-platform efter com-
puteren og internettet, nemlig mobiltelefonen.

De planlagte løsninger inden for projektet skulle bl.a. kunne: berige ople-
velsen ved at lægge et ekstra digitalt lag oven på den oprindelige oplevelse, 
skabe helt nye oplevelsesdimensioner i form af digitale mediascapes oven på 
den fysiske lokalitet; forlænge oplevelsen ved at understøtte aktiviteter ‘før’ 
og ‘efter’ den primære oplevelse i attraktionen; skabe grundlag for forskel-
lige former for viral markedsføring fra kunde til kunde; og skabe helt nye 
digitale oplevelser inden for traditionelle fysiske oplevelsesrum. 

Med udgangspunkt i ovennævnte mål og formål har der under MoOZ-
projektet konkret været arbejdet med en række deltemaer og delprojekter, 
hvor der er blevet udviklet forskellige koncepter og applikationer, som ska-
ber oplevelser via mobile medier. Der har været tale om følgende tre temaer, 
som samtidig har udgjort en tidsmæssig inddeling af projektet i tre overord-
nede faser: 

1.  Oplevelsesture: Alternate Reality Games (Noorhjem)
2. Services og informationer ’før’, ’under’ og ’efter’ besøget
3. Serviceoplevelser og oplevelseslæring (individuelle løsninger) 

Der har ikke været vandtætte skotter mellem de tre faser, om end hvert tema 
har været dominerende i hver enkelt af de fortløbende tre faser i projektet. 

Nærværende antologi MoOZ – Mobile OplevelsesZoner. Mobile medier, mo-
bile brugere, mobile oplevelser handler om og udgør den vidensmæssige afrap-
portering af MoOZ-projektet. Antologien er struktureret i 5 sektioner: 1. 
sektion ”Introduktion”, der præsenterer henholdsvis antologien og pro-
jektet; 2. sektion ”Case-studier af MoOZ delprojekter”, som udgør antolo-
giens hovedsektion, der præsenterer og afrapporterer de centrale enkelt-
cases under MoOZ-projektet; 3. sektion ”Oplevelsesøkonomisk effektvur-
dering”, der dels præsenterer en model til effektvurdering og evaluering 
af projekter inden for oplevelsesøkonomien, dels gennemfører en konkret 
effektvurdering og evaluering af MoOZ-projektet baseret på denne model; 
4. sektion, ”Teori og kontekst”, der tematiserer nogle af de vigtigste teore-
tiske frameworks og forskellige kontekster omkring MoOZ-projektet, her-
under teorier omkring mobile medier og lokationsbaserede tjenester, be-
skrivelse af den mobile (for)bruger samt teorier og case-studier om Alter-
nate Reality Games; samt 5. sektion, ”Eksterne case-studier”, der udgøres af 
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studier af cases, der har affinitet til MoOZ-projektet, men ikke har været en 
del af MoOZ-projektet.

1. sektion, ”Introduktion”, indeholder to artikler: ”Præambel til antologien 
MoOZ – Mobile OplevelsesZoner. Opbygning, indhold, relationer” og ”MoOZ 
– Mobile OplevelsesZoner. Introduktion til projektet”. Mens ”MoOZ – Mobile 
OplevelsesZoner. Introduktion til projektet” præsenterer selve MoOZ-projek-
tet, så præsenterer ”Præambel til antologien MoOZ – Mobile OplevelsesZoner. 
Opbygning, indhold, relationer” denne antologi.

”Præambel til antologien MoOZ – Mobile OplevelsesZoner. Opbygning, ind-
hold, relationer” er nærværende artikel, der er skrevet af redaktørerne og ud-
gør en indledende og overordnet præsentation af antologien. Formålet med 
præambelen eller indledningen er at redegøre for antologiens idé, opbygning 
og indhold. Det gælder både præsentationen af de enkelte artikler og deres 
indhold og beskrivelsen af de relationer, der kan etableres mellem de forskel-
lige artikler og temaer, som ikke nødvendigvis kommer direkte til udtryk i de 
enkelte artiklers perspektiver og forståelseshorisonter.

”MoOZ – Mobile OplevelsesZoner. Introduktion til projektet” er – som al-
lerede nævnt – den indledende centrale præsentation af selve forsknings- og 
udviklingsprojektet ”MoOZ – Mobile OplevelsesZoner”, som antologien ta-
ger udgangspunkt i og afrapporterer. Artiklen gennemgår de centrale ele-
menter i projektet: rammer og organisation beskrives; projektets formål gen-
nemgås og dets rationale diskuteres; projektpartnerne præsenteres; bruger-
undersøgelserne, der afrapporteres mere detaljeret i antologiens andre artik-
ler, gives en kort introduktion; projektets intenderede målgrupper skitseres; 
og endelig beskrives projektets struktur i forhold til faseinddelinger og del-
projekter. Formålet med artiklen er at give en samlet overordnet beskrivelse af 
projektet og dermed også af rammerne, undersøgelsesobjektet og temaerne 
for antologien. 

2. sektion, ”Case-studier af MoOZ-delprojekter” udgør antologiens ho-
vedsektion og centrale omdrejningspunkt, hvor de forskellige delprojekter 
under MoOZ-projektet afrapporteres som case-studier. Denne sektion består 
af seks artikler.

Sektionen indledes af en præsentation af den største enkelt-case under 
MoOZ-projektet, nemlig Noorhjem, som udgjorde den første af de oven-
nævnte tre faser i MoOZ-projektet. Det sker i artiklen ”Noorhjem – erfaringer 
og brugeroplevelser” forfattet af Claus Møller Østergaard. Noorhjem var en 
mobilbaseret og interaktiv fortælling, der havde til formål at gøre 31 udvalg-
te attraktioner i Nordjylland mere spændende for de besøgende ved hjælp af 
en fiktiv fortælling, der blev formidlet via brugernes mobiltelefoner og som 
forudsatte, at de bevægede sig rundt på attraktionerne. Noorhjem kan genre-
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mæssigt indplaceres som en ARG eller Alternate Reality Game, som præsente-
res og diskuteres på et mere generelt teoretisk niveau i artiklen ”ARGs – Al-
ternate Reality Games. Indkredsning af en ny genre” i sektionen ”Teori og 
kontekst”, ligesom en række forløbere for Noorhjem i form af andre Alternate 
Reality Games præsenteres i artiklen ”Kulturarv på spil. Alternate Reality 
Games som kultur- og kulturarvsformidling” i samme sektion. Artiklen 
”Noor hjem – erfaringer og brugeroplevelser” redegør for: Konceptet og tek-
nikken bag spillet Noorhjem; metoderne, der blev anvendt i undersøgelses-
designet til de empiriske studier (observationsstudier og kvalitative inter-
views); undersøgelsens set-up (materialevalg til dokumentation af bruger-
undersøgelserne, praktisk opstilling og gennemførelse samt fakta for bruger-
undersøgelserne) og metode til dataanalyse; resultaterne af undersøgelserne 
via opstilling af de overordnede temaer, der går på tværs af de indsamlede 
empiriske data om brugeroplevelsen af Noorhjem; og endelig hovedresulta-
terne i form af en række anbefalinger i forhold til fremtidige lignende mobile 
koncepter. Artiklen dokumenterer derudover selve fortællingen i Noorhjem 
direkte ved at bringe én version af forløbet af Noorhjem, dvs. én af flere mu-
lige gennemspilninger, der fremkommer via interaktion med systemet. Det 
sker på højresiderne i den første del af artiklen.

”Services og informationer ’før’, ’under’ og ’efter’ besøget” udgjorde 
MoOZ-projektets 2. fase og var en samlet betegnelse for en række mobile 
løsninger og tjenester udviklet til gæster, der besøgte de tre store attraktio-
ner i Nordjylland, henholdsvis Fårup Sommerland, Aalborg Zoo og Tivoli 
Karolinelund. De mobile tjenester havde fokus på at berige gæsternes be-
søgsoplevelse før besøget af attraktionen, under selve besøget samt på at 
forlænge besøgsoplevelsen efter gæsterne havde forladt attraktionen. ”Før, 
under og efter besøget” bestod konkret af SMS-nyhedsbrev, SMS-informa-
tionsforløb, SMS-quizzer og mobilsite. I artiklen ”Før, under og efter besø-
get – erfaringer og brugeroplevelser” – også skrevet af Claus Møller Øster-
gaard – beskrives tjenesterne ud fra samme struktur som den foregående 
artikel. Først præsenteres koncepter og teknikker bag de enkelte løsninger; 
dernæst bliver metoder til brugerundersøgelserne præsenteret (observations-
studier og kvalitative interviews); undersøgelsens struktur gennemgås, 
herunder opstilling og procedure for gennemførelse af brugerundersøgel-
ser og typer af dokumentation og fakta for empiri såvel som metode for 
dataanalyse; erfaringer, der kan udledes af empirien omkring brugerople-
velsen af henholdsvis SMS-nyhedsbrev, SMS-informationsforløb, SMS-
quizzer og mobilsite opsummeres; og endelig opstilles en række anbefalin-
ger i forhold til lignende fremtidige mobile løsninger, der har til hensigt at 
berige besøgsoplevelsen på attraktioner.
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De følgende fire artikler beskriver alle underprojekter gennemført som del 
af den 3. fase af MoOZ-projektet: ”Serviceoplevelser og oplevelseslæring (in-
dividuelle løsninger)”. Her var der fokus på løsninger, som var individuelt 
tilpassede de enkelte attraktioners behov og specifikke udfordringer og po-
tentialer. Da disse løsninger var meget forskelligartede, har vi valgt at afrap-
portere dem i fire separate artikler. 

Skallerup Klit Feriecenter udviklede som led i den 3. fase af MoOZ-projek-
tet en aktivitetsservice baseret på SMS. Tanken med servicen var, at den skul-
le supplere de eksisterende informationskanaler og tilbyde gæsterne aktuel 
information om bl.a. aktiviteter, nyheder, tilbud og lignende. Dermed skulle 
den møde gæsterne med relevant information, der hvor de var, således at det 
gjorde planlægningen af opholdet lettere og samlet set højnede oplevelsen af 
ferieopholdet. I artiklen ”Skallerup Klit Feriecenters SMS-service” beskriver 
Jesper Christensen og Søren Graakjær Smed bl.a.: Motivationen bag tjene-
sten; den teknologiske platform og konceptet samt overvejelserne bag disse; 
brugerundersøgelsesmetoderne (semistrukturerede telefoninterviews og ob-
servationer samt korte interviews); resultaterne af undersøgelserne af gæster-
nes oplevelse af servicen; hvorefter der slutteligt opsamles gennem en række 
anbefalinger til lignende løsninger. 

Aalborg Zoo valgte som deres individuelle projekt under MoOZ-projektets 
3. fase at udarbejde et undervisningsforløb til attraktionens Skoletjeneste ret-
tet mod 4. og 5. klasse. Udgangspunktet var at tilbyde et læringsforløb under 
Skoletjenesten, der baserede sig på mobiltelefonen som medie. Undervis-
ningsforløbet fik derfor navnet ”Det mobile undervisningsforløb”. Baggrun-
den var bl.a., at der på daværende tidspunkt på landsplan fandtes meget få 
tilbud inden for skoletjenester, der benyttede sig af dette medie. Projektet 
skulle således være med til at bryde ny grund og skabe innovation i forhold 
til, hvordan man kan tænke skoletjenester. Hovedideen bag ”Det mobile un-
dervisningsforløb” var at videreudvikle Aalborg Zoos eksisterende Skoletje-
nestetilbud til aktivt at inddrage mobiltelefoner i undervisningen samt til at 
aktivere og stimulere eleverne til gruppearbejde. Formålet var bl.a. at forlæn-
ge læringsforløbet, således at det ikke kun fandt sted, mens klassen besøgte 
Zoo, men at der efterfølgende var gruppearbejde, opgaveløsning og efterbe-
arbejdninger – hvor mobiltelefonen var den centrale medieplatform – såvel 
som efterfølgende opfølgning på klassen. Dermed havde delprojektet også 
forbindelseslinjer tilbage til 2. fases ’Før, under og efter’-tema. Skoletjenesten 
tilbød i forvejen et antal forskellige tematiseringer omkring dyr, og blandt 
disse blev temaet ”Dyrs tilpasningsevner” udvalgt som grundlag for mobil-
forløbet. Temaet omhandlede dyrs evner til at tilpasse sig forskellige betin-
gelser i deres habitat, såsom ekstrem kulde, tørke, vand, evnen til at flygte 
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eller skjule sig fra rovdyr og lignende. I artiklen ”Det mobile undervisnings-
forløb – erfaringer og brugeroplevelser” beskriver Claus Møller Østergaard 
delprojektet ud fra samme struktur som i ovennævnte artikler: Redegørelse 
for projektets grundkoncept og teknologiske platform; gennemgang af de an-
vendte metoder (observationsstudier, semistrukturerede fokusgruppeinter-
views og telefoninterviews); beskrivelse af undersøgelsernes design og set-
up og analysemetode for data; samt præsentation af resultaterne af brugerun-
dersøgelserne. Brugerundersøgelserne i Aalborg Zoo havde både til formål at 
undersøge, hvordan eleverne benyttede og oplevede ”Det mobile undervis-
ningsforløb”, hvordan det fungerede som en gruppebaseret læringsaktivitet, 
og hvordan lærerne klarede at melde klasser og grupper til forløbet, at facili-
tere forløbet i Aalborg Zoo og efterfølgende at gennemgå resultater og eva-
luere forløbet på klassen. Endelig opsummerer artiklen i form af en række 
anbefalinger til videre udvikling af lignende koncepter, hvor mobiltelefonen 
tænkes som en integreret del af et undervisningsforløb.

Fårup Sommerland valgte som deres individuelle projekt under MoOZ-
projektets 3. fase at udvikle en smartphone-applikation, der kunne fungere 
som et service- og oplevelseselement for Fårup Sommerlands gæster. Smart-
phone-applikationer var på tidspunktet for projektets opstart en forholdsvis 
progressiv anvendelsesform af mobilmediet.  F.eks. var der ikke mange at-
traktioner og forlystelsesparker i Danmark, som på dette tidspunkt havde 
afprøvet app-formatet eller udviklet specifikke apps tilpasset den enkelte at-
traktions kendetegn og kontekst. Hensigten med udviklingen af en app til 
Fårup Sommerland var således at afprøve app-formatet og app-teknologiens 
fremadrettede potentialer og dermed høste de første konkrete erfaringer om-
kring apps til Fårup Sommerland og til forlystelsesparker generelt. Derud-
over var hensigten at overbringe disse erfaringer til de øvrige MoOZ-partnere 
og til attraktioner i Danmark i almindelighed med hensyn til dette næste væ-
sentlige skridt i udviklingen inden for mobile medier, mobilt indhold og mo-
bile oplevelser. I artiklen ”Stil dem venligst i kø … Velkommen til Fårup Som-
merlands ventetidsapp” præsenterer Søren Graakjær Smed og Thomas Dyr-
mann Winkel Fårup-casen, ligesom de opsamler erfaringerne fra det konkrete 
udviklings- og implementeringsforløb. Smartphone-app’en havde en række 
funktioner, som alle havde fokus på at formidle forskellige serviceoplevelser 
fra Fårup til gæsterne, herunder: Kø-ventetider for de syv største forlystelser 
i parken; muligheden for at uploade egne billeder til Fårups hjemmeside; en 
Augmented Reality-funktion, der via et digitalt lag af information i form af små 
ikoner på mobiltelefonens kamerafunktion viste retning og afstand til havens 
forskellige attraktioner; ”Mobilsjov”; ”Aktiviteter”; ”Tilmeld nyhedsbrev”; 
”Kontakt” og ”Mobilside”. App’en og delprojektet genoptog og videreførte 
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således også på mange måder temaerne fra den 2. fase af MoOZ-projektet: 
’før, under og efter’. I artiklen redegøres der for overvejelserne omkring 
satsningen på apps fremfor konventionelle løsninger som f.eks. SMS; app’en 
og dens funktionaliteter præsenteres; de tekniske forudsætninger for app’en 
og motivationer for udviklingen belyses; modtagelsen af app’en, som den 
blev dokumenteret gennem forskellige brugerundersøgelser, gennemgås, 
hvor både metoderne til brugerundersøgelserne (forskellige kombinationer 
af semistrukturerede interviews og observationer on location på den ene side 
og telefoninterviews på den anden) og resultaterne af de enkelte undersø-
gelser præsenteres. 

NORDJYSKE Medier, der var med i MoOZ-projektet i hele projektperioden 
og i alle faserne, men kun deltog case-aktivt i 3. fase, valgte at udvikle koncep-
tet til en mobilapplikation som deres individuelle projekt. Applikationen – 
der fik navnet Nearby – var en såkaldt lokationsbaseret, lokationsbevidst eller 
location-aware mobil service, hvor indhold og informationer tilpasses mobi-
lens og brugerens lokation, hvilket åbner op for en række nye muligheder for 
design af oplevelser og services og for mobil markedsføring. I artiklen ”Mo-
bile medier og lokationsbaserede medier. En teoretisk forståelsesramme” pla-
ceret i teorisektionen i denne antologi beskrives konceptet ’lokationsbaserede 
medier’ eller ’lokative medier’ på et mere generelt og teoretisk niveau som 
forståelsesramme for bl.a. Nearby. Applikationen Nearby havde primært til 
formål at understøtte lokaliseringen af familiemedlemmer og venner bl.a. i 
store shopping-centre, i byens gader eller andre steder, hvor en større mængde 
mennesker færdes, og hvor grupper af relaterede personer ofte følges ad. I 
applikationen skete understøttelsen af lokalisering primært via et live-kort 
over lokationen, brugernes position og de øvrige gruppemedlemmers positi-
oner på den givne lokalitet. Derudover havde konceptet en række andre funk-
tioner, som kunne understøtte shopping-turen og give en bedre samlet ople-
velse som: location-aware push-beskeder, indkøbsliste, prisscanner, ’find din 
bil’, deling via Facebook, augmented reality-spil med mere. I artiklen ”Nearby 
– udvikling af en lokationsbevidst mobilapplikation” skriver Katrine Hau-
gaard, Jesper Christensen, Claus Møller Østergaard og Søren Graakjær Smed 
om udviklingen af konceptet og de brugerundersøgelser, der blev udført i 
forhold til konceptet. Applikationen blev ikke produceret som faktisk app un-
der delprojektet, men kun fremstillet som koncept og prototype. De forunder-
søgelser og tests, der beskrives i artiklen, er således tests af foreløbige koncep-
ter og prototyper udført on-location i Aalborg Storcenter, der blev udpeget som 
konkret test-site. Artiklen præsenterer Nearby som koncept og app; introduce-
rer metoder anvendt til brugerundersøgelser (observationsstudier, inter-
views, prototypetests og workshops med butiksledere); diskuterer problem-
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stillingen omkring anvendelse af prototyper som dataindsamlingsværktøj; 
gennemgår testforløbet; præsenterer og diskuterer resultaterne af brugerun-
dersøgelserne og de afviklede workshops i forhold til overordnede temaer 
som tryghed, lokationsbaseret markedsføring, overvågning, intelligente shop-
ping guides etc.; og lancerer endelig forbedringsforslag til app’en fra testperso-
nerne samt generelle anbefalinger fra MoOZ-projektet. 

Antologiens 3. sektion, ”Oplevelsesøkonomisk effektvurdering”, handler 
om generel evaluering af oplevelsesøkonomiske projekter og konkret evalu-
ering af MoOZ-projektet og består af to artikler.

I den første artikel, ”Model til effektvurdering og evaluering af oplevelses-
økonomiske projekter – med udgangspunkt i MoOZ-projektet”, beskriver 
Jens F. Jensen, Line Bjerregaard Jessen og Anna Porse Nielsen en model til 
vurdering af effekter og værdien af projekter inden for oplevelsesøkonomi. 
Modellen er dels baseret på eksisterende erfaringer med oplevelsesøkonomi-
ske projekter og effektvurderinger, dels baseret på erfaringer, der er gjort 
med forløb og cases, der konkret er gennemført under bl.a. MoOZ-projektet. 
Formålet med artiklen såvel som med modellen er dels at skabe en større 
teoretisk og praktisk forståelse af, hvad der sker under oplevelsesøkonomi-
ske projekter, dels at skabe et mere informeret grundlag for, at virksomheder 
og organisationer kan vælge at starte og gå ind i lignende oplevelsesøkono-
miske projekter. Modellen dækker i princippet alle typer af oplevelsesøkono-
miske projekter, dvs. projekter, hvor man bruger oplevelser og oplevelses-
økonomiske tilgange til at skabe værdi eller værdiforøgelse i forhold til pro-
dukter, tjenester, organisationer, markedsføring m.v. Modellen kan ikke 
alene vurdere de direkte, men også de indirekte virkninger af oplevelsesøko-
nomiske projekter. Den kan ikke alene vurdere de kvantitative effekter, men 
også de mere uhåndgribelige kvalitative, kulturelle effekter i form af: Kultu-
rel og social mening, identitet, dannelse, velfærd, livskvalitet, mangfoldig-
hed og sammenhængskraft i samfundet. Og modellen kan endelig ikke kun 
vurdere effekterne af afsluttede, men også af igangværende projekter. Samlet 
set kan modellen anvendes til at vurdere udbyttet og effekten af investerin-
ger i oplevelsesøkonomi. I artiklen præsenteres først baggrunden for meto-
den, ligesom det beskrives, hvordan den tænkes anvendt; dernæst introdu-
ceres en typologi for oplevelsesøkonomiske projekter; de centrale begreber i 
og udfordringer for modellen udpeges; og endelig gives der en præsentation 
af selve den teoretiske model til effektvurdering.

I den efterfølgende artikel, ”Oplevelsesøkonomisk effektvurdering og 
evaluering af MoOZ-projektet”, bruger Jens F. Jensen og Søren Graakjær 
Smed den i den foregående artikel præsenterede model til at foretage en kon-
kret oplevelsesøkonomisk effektvurdering og evaluering af MoOZ-projektet 



Præambel

15

som case-studie. Efter først at have givet en kort introduktion til modellen og 
metoden opstilles der en logisk model og en forandringsteori for MoOZ-pro-
jektet. Herefter følges den overordnede struktur i den logiske model og for-
andringsteorien i 5 trin: 1) Der redegøres for projektets udgangspunkt, res-
sourcer og formål; 2) projektets forskellige aktiviteter i projektforløbet gen-
nemgås; 3) projektets umiddelbare resultater opgøres; 4) der opstilles indika-
torer for de brugerrettede effekter, og de brugerrettede effekter estimeres; og 
5) endelig vurderes de mere langsigtede samfundsmæssige effekter. Punkt 
1-3 tager primært udgangspunkt i de rapporter og data m.v., som er indsam-
let i løbet af projektperioden, mens punkt 4 og 5 tager udgangspunkt i inter-
views, observationer og tilbagemeldinger fra attraktioner, slutbrugere og in-
teressenter, der er indsamlet under og efter projektforløbet. Endelig indehol-
der effektvurderingen og evalueringen et efterskrift forfattet efter projektets 
afslutning. Artiklen giver dermed en oplevelsesøkonomisk effektvurdering 
og evaluering af MoOZ-projektet set i et helhedsmæssigt perspektiv. 

4. sektion, ”Teori og kontekst”, tematiserer nogle af de vigtigste teoretiske 
frameworks for og forskellige kontekster omkring MoOZ-projektet. Denne 
sektion har til formål at indplacere MoOZ-projektet og MoOZ-cases i de rele-
vante teoretiske og kontekstuelle landskaber. Sektionen udgøres af 4 artikler.

I sektionens første artikel, ”Mobile medier og lokationsbaserede medier”, 
gør Jens F. Jensen rede for nogle af de teoretiske forståelsesrammer omkring 
mobile medier og lokationsbaserede medier. Formålet med artiklen er i anto-
logiens sammenhæng at give en teoretisk forståelseskontekst for at beskæf-
tige sig med mobile medier og lokationsbaserede medier og dermed et for-
ståelsesgrundlag for en række af de konkrete medier, tjenester, applikationer 
og delprojekter, der er arbejdet med under MoOZ-projektet. Først præsente-
res mobile medier som område og felt i forhold til udbredelse, betydning, 
brug etc. Dernæst bliver en række definitionstyper og definitioner af mobile 
medier udlagt og diskuteret, hvilket udmøntes i en ny selvstændig definition 
af termen. Som artiklens andet hovedbegreb bliver ’lokationsbaserede me-
dier’ herefter indkredset, både i forhold til state-of-the-art, begrebshistorie, 
baggrund og definitioner. Der bliver foreslået en ny definition, og begrebet 
bliver sat i relation til beslægtede begreber. På baggrund af disse begrebsud-
redninger opstilles en ny samlet mapping og differentiering af begreber som 
mobile medier, lokationsbaserede medier samt beslægtede begreber. Endelig 
præsenteres en række nye kategoriseringer af og typologier for lokationsba-
serede medier, primært baseret på interaktionen mellem system og bruger.

Når man designer mobile applikationer, er det vigtigt, at man kender sin 
bruger. I artiklen ”Signalement af den mobile (for)bruger” giver Jens F. Jen-
sen en generel karakteristik af mobiltelefon-(for)brugeren. Formålet er at give 
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et overblik over og et indblik i mobil medieadfærd og mobil forbrugeradfærd. 
Artiklen omfatter både almindelige mobiltelefoner og smartphones. Den be-
skriver dels udbredelsen af mobiltelefoner og smartphones, dels centrale træk 
i den mobile forbrugeradfærd og medieadfærd og endelig ser den – primært 
baseret på kvantitative data – på specifikke områder som: Mobilbrug i for-
hold til Internet, søgning, navigation, shopping og reklamer. Artiklen viser 
bl.a., at mobiltelefonområdet har undergået en meget stor vækst over de se-
neste år, hvor også mange nye mobile funktionaliteter og oplevelser er blevet 
tilføjet mediet; at mobiltelefoner og smartphones har fået en central placering 
i den enkeltes liv og også har ændret vores daglige adfærd, (for)brugsmøn-
stre og medievaner; men også at der er stor variation i, hvordan forskellige 
segmenter og grupper bruger mediet. Signalementet og den viden om bruge-
ren, artiklen repræsenterer, har ikke ligget til grund for designet af applika-
tioner under MoOZ-projektet, endsige ligget til grund for analyserne af bru-
gen af applikationerne under MoOZ-projektet repræsenteret i andre artikler 
i denne antologi. Signalementet er derimod skrevet ved MoOZ-projektets 
afslutning og er primært baseret på data fra 2012, der blev tilgængelige i lø-
bet af 2013. Da udviklingen inden for mobilområdet som nævnt går meget 
stærkt, skal man være opmærksom på, at signalementet altså repræsenterer 
et øjebliksbillede af den mobile (for)bruger taget umiddelbart efter projektets 
afslutning i slutningen af 2012. 

I artiklen ”ARGs – Alternate Reality Games. Indkredsning af en ny genre” 
beskriver og definerer Jens F. Jensen Alternate Reality Games som ny genre 
inden for underholdning, fortælling, spil og quests, dvs. giver en overordnet 
genrebestemmelse af fænomenet. Frem for at kigge på individuelle kultur-
produkter og forekomster inden for ARGs fokuseres der med andre ord på 
de overordnede sammenbindende genretræk. Først gennemgås en række 
forsøg på at definere ARGs som fænomen og genre. Dernæst tilbydes en ny 
selvstændig definition via udpegningen af 12 centrale definerende træk for 
genren, og de enkelte elementer i definitionen belyses. Dernæst afdækkes 
henholdsvis ARGs’ rødder, baggrund og forhistorie, nogle af kernebegreber-
ne inden for ARGs karakteriseres og defineres, og der opstilles typologier for 
henholdsvis spillerroller og spillerengagement. Endelig skitseres de mest al-
mindelige anvendelsessammenhænge eller applikationsområder for ARGs. 
Ud over at give en grundlæggende genrebestemmelse af ARGs er artiklens 
formål i denne antologis sammenhæng at beskrive rammerne og de genre-
mæssige forudsætninger for Noorhjem-projektet i den 1. fase af MoOZ-pro-
jektet, idet Noorhjem kan siges at placere sig inden for ARG-genren.

Mens ovennævnte artikel, ”ARGs – Alternate Reality Games. Indkredsning 
af en ny genre”, på et generelt niveau beskriver og definerer ARGs som genre 
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og fænomen, så forsøger den efterfølgende artikel, ”Kulturarv på spil. Alter-
nate Reality Games som kultur- og kulturarvsformidling”, af samme forfatter 
på et mere konkret, case-baseret niveau at beskrive en række af de ARGs, der 
er blevet udviklet i Danmark og især i Nordjylland før Noorhjem-projektet. 
Formålet med artiklen er i antologiens sammenhæng at tilvejebringe en an-
den mere stoflig, konkret og historisk dimension af konteksten for Noorhjem, 
der – som allerede nævnt – også kan siges at placere sig inden for ARG-gen-
ren. Der er dog også væsentlige forskelle mellem de ARGs inden for kultur- 
og kulturarvsformidling, der præsenteres i artiklen, på den ene side og Noor-
hjem på den anden. Mens ARGs inden for kultur- og kulturarvsformidling 
altid er faktuelt orienterede og har til formål at formidle sande, videnskabeligt 
funderede oplysninger om kultur og kulturarv, så byggede Noorhjem på fikti-
on – oven i købet på forholdsvis radikal fiktion i form af fantasy-genren – og 
havde ikke til formål at formidle sande oplysninger, men udelukkende at un-
derholde. Artiklen fokuserer især på mobilspillene DACMAN, Vera fra Vest-
byen og Vikingeruten, der alle kan karakteriseres som ARGs, men også andre 
spil eller ARGs bliver mere flygtigt inddraget. Derudover bliver der draget en 
række konklusioner om ARGs som generel metode til formidling samt som 
metode til inddragelse af brugerne som aktive deltagere og medskabere i for-
midlingsprocessen.

Endelig udgør 5. sektion, ”Eksterne case-studier”, en beskrivelse af cases, 
der er beslægtede med, men ikke direkte forbundet med MoOZ-projektet. 
Denne sektion består af 2 artikler: ”Medierede og forhandlede oplevelses-
rum” og ”Case-studie af Fredericia Battle 1849. Oplevelsesøkonomiens dis-
kursive praksis”.  

I ”Medierede og forhandlede oplevelsesrum” skitserer Connie Svabo en 
forståelsesramme og et begrebsapparat til undersøgelsen af, hvordan muse-
umsbesøgende bruger medier og omgås mediekonvergente rum, og hvad 
der foregår (eller ikke foregår), når mobile teknologier skal i spil på oplevel-
sessteder. Det gøres med nedslag i en enkelt case: det naturhistoriske muse-
um Naturama i Svendborg og kvalitative undersøgelser af besøgendes brug 
af bærbare teknologier på dette museum. Svabo stiller og besvarer bl.a. 
spørgsmål som: hvordan passer mobile teknologier ind i besøgendes måde 
at bruge museer, naturcentre og lignende oplevelsessteder? Teoretisk træk-
ker artiklen på kulturgeografi og sociologiske teknologistudier, herunder 
bl.a. Aktør-Netværks-Teorien (ANT), – en tilgang, der fokuserer på de so-
ciale, materielle og rumlige mønstre af aktiviteter, der opstår mellem besø-
gende, bærbare teknologier og materielle omgivelser. Artiklens tilgang ka-
rakteriseres af forfatteren selv som en rumligt orienteret posthumanistisk 
praksistilgang til, hvordan bærbare teknologier indgår i ’på stedet’-oplevel-
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ser. Pointerne er bl.a., at bærbare teknologier konfronteres med forhandlin-
ger i deres forsøg på at komme i spil, og at de dermed er afhængige af deres 
relationer til andre aktører: medbesøgende, computere, skilte, plakater, ud-
stillingsgenstande, arkitektur etc., samt at bærbare teknologier, når de kom-
mer i spil, er med til at konstituere særlige besøgspraksisser og mediere sær-
lige oplevelsesrum. Svabo interesserer sig især for mobile medier – og i en vis 
forstand også for lokationsbaserede medier og ’ubiquitous’ eller allestedsnær-
værende computing – som bliver behandlet på et mere generelt teoretisk ni-
veau i artiklen ”Mobile medier og lokationsbaserede medier” i denne antolo-
gis teoretiske sektion.

Endelig udfører Lars Konzack i ”Case-studie af Fredericia Battle 1849. Op-
levelsesøkonomiens diskursive praksis” et case-studie af det lokationsbasere-
de, alternate reality-baserede spil Fredericia Battle 1849, der er udviklet under 
projektet ”Leg og Læring – Kids ’n’ Tweens”. Et spil, der er designet af bl.a. 
Martin Rauff Nielsen, der også stod bag ARG’en Noorhjem under MoOZ-pro-
jektet. Lars Konzack har i en tidligere artikel evalueret en prototype af Frederi-
cia Battle 1849 (Konzack, 2012). I nærværende sammenhæng diskuterer han i 
stedet kritisk den diskursive praksis, som spillet Fredericia Battle 1849 skriver 
sig ind i, idet denne læses med oplevelsesøkonomiens diskurs som bagtæppe. 
Her vises det bl.a., at der omkring Fredericia Battle 1849 bliver sat en række 
underliggende, legitimerende diskurser i værk om: Leg og læring (dvs. leg 
formålsbestemt til fremme af læring), leg og identitet, kropslig udfoldelse, 
tweens som forbrugsstyrende, museers oplevelsesøkonomiske tænkning 
(hvor kulturformidling bliver til oplevelser og spil) samt location-based, alter-
nate reality games – diskurser, som gensidigt filtrer sig ind i hinanden. Konzack 
tager bl.a. kritisk fat i den forståelse, at museernes kulturarvsformidling skal 
underlægge sig oplevelsesøkonomiens paradigme. Som sådan repræsenterer 
artiklen synspunkter, der står i markant kontrast til f.eks. Jens F. Jensens arti-
kel, ”Kulturarv på Spil. Alternate Reality Games som kultur- og kulturarvs-
formidling”, i denne antologi, som positivt argumenterer for anvendelsen af 
spil og oplevelseselementer i kultur- og kulturarvsformidling. Fredericia Battle 
1849 er genremæssigt et alternate reality game, som der redegøres for på et 
overordnet genremæssigt niveau i en anden artikel i denne antologis teorisek-
tion, ”ARGs – Alternate Reality Games. Indkredsning af en ny genre”; lige-
som Fredericia Battle 1849 er et location-based game, dvs. et spil, der er knyttet til 
en bestemt geografisk lokation, et bestemt environment, som der gøres rede for 
på et generelt teoretisk niveau i artiklen, ”Mobile medier og lokationsbasere-
de medier”, ligeledes i denne antologis teorisektion.
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