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Abstrakt 

Denna undersökning utgår ifrån Mary Jo Bitners servicescape-modell om hur fysiska 

miljöegenskaper formade efter en berättelse eller tema påverkar serviceverksamheter. För att 

sedan implementera modellen i en digital miljö. Resultatet av att nyttja teorierna kring 

servicescapes på exempelvis serviceverksamheter ger besökare möjlighet att fly undan 

vardagen, medvetet eller omedvetet, genom en kombination av olika sinnen. I undersökningen 

såg vi att besökarens självmedvetenhet kunde jämföras med Mihaly Csikszentmihalyis teorier 

om ”flöde”, där medvetandetillståndet hos en individ blir uppslukat av individens aktivitet. Ur 

denna jämförelse kunde förutsättningarna och kriterierna för ”flöde” nyttjas. Undersökningen 

påvisar att anpassning av servicescape i en digital miljö leder till en förlust av 

sinneskombinationer i jämförelse med fysiska servicescapes. Detta ändrar dock inte det 

faktum att besökaren upplever ett mervärde av platsen då tillämpning av servicescapes i 

skapandet av fysiska som digitala miljöer öppnar upp för besökare att inte bara bevittna 

respektive berättelse utan även delta i den. 

 

Nyckelord: Dramaturgi, Storytelling, Digitala Servicescapes, Flöde, Actor Network Theory 
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Abstract 

This study is based on Mary Jo Bitner’s servicescape-model of the physical environment, 

shaped by a story or a certain theme, towards adapting the model into a digital environment. 

The result of applying the theories surrounding servicescapes to where a service process takes 

place, gives visitors an opportunity to escape from the everyday life, consciously or 

unconsciously, through a combination of the human senses. The study found that the effect, a 

lesser amount of self-awareness, could be compared with Mihaly Csikszentmihalyi’s theories 

of "flow", a mental state where an individual becomes fully immersed in the process of the 

activity. The conditions for "flow" could therefore be used as a foundation in the creation of 

“digital servicescapes”. The adaptation of servicescape towards a digital environment led to a 

loss of possible combinations of senses in comparison with physical servicescapes. Though 

this did not result in removing all the added value of adapting the servicescape-model into a 

digital environment, for it is still expanding the opportunity for visitors to interact with the 

story respectively, instead of being idle observers. 

 

Keywords: Dramaturgy, Storytelling, Digital Servicescapes, Flow, Actor Network Theory 
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1. Inledning 

Digitala servicescapes är namnet på det här kandidatarbetet där fokus ligger på samspelet 

mellan dramaturgi, storytelling och servicescapes i en digital miljö. 

Människan har alltid berättat historier och berättandet är nödvändigt för att förmedla och 

förstå sig själv men även för att underhålla och dela erfarenheter med personer i ens närhet. 

När vi växte upp har berättande av historier av olika slag fascinerat oss då det ger en 

möjlighet till en flykt bort från nutiden. Genom åren har berättandets medier ökat från att 

finnas i konst, böcker och tidningar till att finnas på webbplatser, i filmer, illustrationer och 

ljudberättelser. Samhället är i en pågående digitalisering vilket har medfört att det numera är 

möjligt att nå berättelser och läsa om färska nyheter på bara några få sekunder och där 

spridningen av dem är väldigt omfattande. Då berättandets medier utökats och digitaliserats 

har det skapats nya möjligheter att nå ut eller ta del av en berättelse. Med tanke på den 

rådande digitaliseringen och dess utveckling såg vi en möjlighet att undersöka om berättandet 

av en historia på en fysisk plats, en servicescape, kunde anpassas att fungera i en digital miljö. 

Har du någon gång av egen motivation varit på Lego Land eller Disney World? Fysiska 

servicescapes, som dessa, erbjuder en upplevelse, inte bara av de fysiska objekten på platsen 

utan även av de sociala elementen mellan exempelvis konsument och personal. En besökares 

tidigare personliga erfarenheter av ett varumärke, en produkt eller av en plats kan påverka 

upplevelsen av respektive servicescape. 

Berättande av historier är allt som oftast byggda på dramatiskt berättande även om det inte 

alltid finns en tanke på det. Det dramatiska berättandet ger uttryck för erfarenheter och 

försöker hitta grunden till konflikter vi utsätts för dagligen. Vi speglar oss, känner igen oss 

och upptäcker nya sidor av oss själva i sökandet efter en förklaring till vårt eget handlande. 

Att berätta en historia genom dramaturgi går ut på att sälja berättelsen och vidmakthålla 

intresset för mottagaren. Syftet med storytelling överensstämmer med vad dramaturgi går ut 

på men förstärker och förhöjer upplevelsen med hjälp av en flervägsinteraktion. Det leder till 

en ytterligare dimension i berättandet, som nyttjas i skapandet av servicescapes. 
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Genom undersökningen är vår målsättning att skapa en större förståelse för storytelling och 

berättande ur ett medietekniskt synsätt där vi undersöker möjligheten att skapa servicescapes i 

en digital miljö med hjälp av dramaturgi och storytelling. Området är relevant då vi endast har 

hittat ett fåtal vetenskapliga publikationer som undersöker vilken inverkan tillämpning av 

servicescapes har i skapandet av en digital miljö, och hur teorierna framåt kan komma att 

användas i digitalt berättande. 

2. Problemområde 

I kapitlet redogörs problemområdet och tidigare forskning som ska ge en djupare förståelse 

om undersökningens ämne. 

2.1 Bakgrund 

Klaus K är för närvarande det enda hotellet i Finland som är med i organisationen Design 

Hotels. Organisationen representerar och marknadsför ett urval av lyxhotell vilka fokuserar på 

design och konst. Lena Mossberg, forskare inriktad på marknadsföring, refererar till en 

tidigare artikel hon medverkat i om när Klaus K rekonstruerades från ett ordinärt hotell till en 

exemplarisk servicescape utifrån Finlands nationalepos Kalevala (Mossberg, 2008). En 

servicescape är en fysisk plats, framtagen med ett kommersiellt syfte som kan kopplas till 

eller gestaltar en eller flera berättelser. Besökare kan där delta i respektive berättelse genom 

sociala och ambienta faktorer. Utifrån de två nämnda faktorerna ger servicescape-modellen en 

stark verkan på serviceverksamheter, exempelvis på hotell och restauranger där kunder 

konsumerar en produkt eller tjänst samtidigt som de fysiskt är på plats.  

...the country [Finland] and Kalevala is about strong contrasts – between life and death, light and dark, 

rural and urban life, old and new, pleasure and sorrow, pride and humility. This duality should naturally 

be taken onboard in the interior design and in marketing. We created an interior design that partly 

reflects the Finnish nature, temperament and the country’s modern history. The hotel rooms were 

sectioned into categories like ‘‘passion’’, ‘‘jealousy’’, ‘‘desire’’ and ‘‘mysticism’’. (Mossberg, 2008, s. 

204) 

Företaget som utförde ombyggnationen tog fram en detaljerad undersökning om Kalevala mot 

att sen framgångsrikt utforma hela hotellet runt eposens berättelser och Finlands historia och 
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natur. Genom bland annat de ambienta faktorerna och personalens agerande utifrån 

berättelsen ledde det till att hotellet blev attraktivt att besöka. Resultatet påvisades av flera 

tidningsartiklar från bland annat New York Times, Wallpaper och CNN, som publicerades 

innan hotellets öppningsdatum. Det hela är ett mycket nämnvärt exempel på hur storytelling 

kan tillämpas i en serviceverksamhet för att skapa en servicescape. 

Servicescapes utformas genom storytelling. Bergstedt & Nilsson (2010, s.18) citerar och 

samtycker med Mossbergs argument: “When a business is built around a story, the 

servicescape can tie together the consumption setting by visualizing cues from the story.” 

(Mossberg, 2008, s.207). Bergstedt och Nilsson förklarar Mossbergs argument som att 

servicescapes knyter samman komponenter från en eller flera berättelser och tillämpar dem i 

konstruktionen av fysiska platser, exempelvis restauranger eller nöjesparker. Platserna blir i 

marknadsföringssyfte sammanhängande runt respektive berättelse(r) och det skapas en 

kontext genom interaktionen med besökarna. 

National Storytelling Network1 förklarar storytelling som den interaktiva konsten av att 

använda ord tillsammans med handling för att uppenbara element och bilder från en berättelse 

samtidigt som mottagarens fantasi uppmuntras. Det framkommer ur en kombination av 

interaktion och samarbete, en samordnad ansträngning från både berättaren och mottagaren. I 

bästa fall kan storytelling direkt och tätt ansluta berättaren med mottagaren. 

Storytelling bygger alltid på en berättelse och Breum (1993/1996) menar att dramaturgi finns i 

skapandet av mer eller mindre alla berättelser. Den klassiska dramaturgin bygger på en 

berättartradition som går tillbaka till Aristoteles tid. Dock finns den i många konstellationer, 

men grundprinciperna är desamma som Aristoteles beskrev dem. Gemene man har en 

undermedveten eller medveten uppfattning om en berättelses struktur, vilket utgår ifrån 

dramaturgin. Med det menar Breum (1993/1996) att dramaturgin kan ses som ett av de 

främsta verktygen för kreatörer att skapa och vidmakthålla uppmärksamhet för en publik. 

                                                 
1 http://www.storynet.org 
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Dramaturgi och storytelling kan användas i skapande av både fysiska och digitala miljöer 

(Williams & Dargel, 2004) men utmaningen är just kontexten av de fyra sista orden i vår 

frågeställning: “...i en digital miljö”. I undersökningen definieras digital miljö som det som 

påverkar besökarens sinnen via digitala medier. I jämförelse med den fysiska miljön, är den 

digitala miljön mer begränsad med hur många tillvägagångssätt besökaren kan ta in 

information på. Människan använder mestadels endast syn och hörsel i nyttjande av den 

digitala miljön (vilka dock kan diskuteras mot att vara de sinnen människan använder mest) 

och allt som oftast kan de två, via skärm och högtalare, enkelt stängas av med ett knapptryck. 

Hos en besökare på Disney World kan alla sinnen påverkas, möjligtvis samtidigt, och 

personen har inte möjlighet att stänga av allt innanför portarna med ett knapptryck. 

2.2 Frågeställning 

Hur ser samspelet ut mellan dramaturgi, storytelling och servicescapes i en digital miljö? 

2.3 Syfte 

Servicescapes bygger på att skapa en atmosfär och känsla efter en berättelse eller tema, vilket 

till synes är en effektiv metod för att involvera konsumenter i respektive organisations 

berättelser. Vårt syfte med undersökningen är att utforska möjligheten och skapa en förståelse 

över hur servicescapes kan skapas i en digital miljö genom dramaturgi och storytelling.  

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Dramaturgi 

Trine Breum, verksam som dramaturg, manusförfattare, och lärare i film- och 

reklambranschen, menar att människan alltid berättat historier. Breum (1993/1996) skriver att 

dramaturgi används mer eller mindre i alla berättelser. Berättandet är en nödvändig del för att 

förmedla och förstå sig själv men även för att underhålla och dela erfarenheter med andra 

personer. Breum skriver även att den klassiska dramaturgin bygger på en berättartradition som 

går tillbaka till Aristoteles tid, förvisso finns den i en mängd variationer men utgångspunkten 

är och förblir de dramaturgiska grundprinciperna. Som begrepp är dramaturgi omfångsrikt 

och svårdefinierat men kan sägas ha två olika inriktningar: Dramat som litterär form är en del 
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av den allmänna litteraturteorin eller poetiken, och dramat som sceniskt konstverk vilket ingår 

i teaterns teori (www.ne.se/dramaturgi).  

Breum (1993/1996) beskriver att de dramaturgiska teorierna är berättartekniker för att sätta 

upp en struktur i berättandet av en historia och kan ses som ett av de främsta verktygen för 

kreatörer att vidmakthålla uppmärksamheten hos mottagarna. Det dramaturgiska tänket 

bygger på att berättaren har en premiss och huvudkonflikt klar för sig för att rättvist kunna 

berätta historien på ett intressant och gripande sätt. Större delen av berättelser inom film är 

uppbyggd utifrån den dramaturgiska kurvan som börjar med ett anslag och presentation i 

berättelsen vilket ungefär utgör 25 procent av berättelsen. I slutet av anslaget och 

presentationen kommer första vändpunkten. Berättelsen går över till att fördjupa premissen 

och huvudkaraktären i nästkommande 25 procenten där tillslut konflikten cementeras och går 

över till “point of no return”. Nästkommande 25 procent av berättelsen trappas konflikten upp 

där det efter 75 procent av hela berättelsen kommer en andra vändpunkt, även kallad 

konfliktlösningen som fortgår till slutet av berättelsen där berättelsens huvudkonflikt löser sig 

och en nedtrappning av berättelsen kommer.  

 

 
Figur 1. En klassisk dramaturgisk kurva. 
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De film-dramaturgiska teorierna som Breum (1993/1996) nämner går även att tillämpa 

utanför filmen, i vardagliga berättelser eller i marknadsföring då det mynnar ut i att berätta en 

historia på ett intressant och pedagogisk sätt för mottagaren. Det dramatiska berättandet är 

dock anpassat mot att tillämpas genom statisk media, exempelvis med text och video. Om 

berättelser förmedlas genom ett interaktivt medium, en berättare, kan det skapa en ny 

dimension av respektive berättelse. 

2.4.2 Storytelling 

National Storytelling Network, en organisation som knyter samman människor med och 

genom storytelling, menar att storytelling är den interaktiva konsten att använda ord 

tillsammans med handling för att framhäva element och bilder av en berättelse samtidigt som 

mottagarens fantasi uppmuntras2. Miller (2004) menar att storytelling involverar minst en 

tvåvägsinteraktion mellan berättaren och en eller flera mottagare och responsen från 

mottagaren har en inverkan på berättelsen. Interaktiv digital underhållning tillåter en 

varierande valmöjlighet och kontroll för användaren som blir en tvåvägsinteraktion mellan 

användare och till exempel en webbplats. 

Storytelling bygger på interaktion och samarbete, samordnade ansträngningar från berättaren 

och mottagaren. Storytelling innebär främst att inte skapa en imaginär barriär mellan 

berättaren och mottagaren då det är en del av vad som skiljer storytelling från teaterformer 

som använder en imaginär ”fjärde vägg”. Den interaktiva delen av storytelling står för 

omedelbarhet och påverkan. I bästa fall, kan storytelling direkt och tätt ansluta berättaren med 

den som lyssnar.  

Storytelling använder sig av språket, oavsett om det är ett talat språk eller ett manuellt språk 

som teckenspråk. Då storytelling använder ljud, fysisk rörelse och gester skiljer det sig från 

berättande i textformat, digitalt som fysiskt. Alla icke-verbala språkbeteenden behöver dock 

inte vara närvarande i storytelling, då vissa berättare använder kroppsrörelser i stor 

omfattning, medan andra endast använder få eller inga alls.  

                                                 
2 http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html 
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Miller (2004) menar att storytelling alltid innebär en förmedling av en berättelse, ett narrativ. 

National Storytelling Network menar att det finns andra konstformer som också förmedlar en 

berättelse, dock genererar storytelling alltid de fyra komponenterna vilka är: känsla, 

motivering, publikens tankesätt och gemenskap. 

In general, stories speak to our human needs and make our lives meaningful. Our values and principles 

are transferred from generation to generation through stories. Stories give continuity to our lives and 

reveal our background and history. They stimulate our imagination, involve us emotionally and amuse 

us. (Mossberg, 2008, s.196) 

Inom storytelling föreställer sig mottagaren berättelsen jämfört med inom teater eller i en 

dramatisk film där mottagaren avnjuter illusionen. Mottagaren bevittnar karaktärer eller 

händelser som beskrivs i berättelsen. Mottagarens roll är att aktivt skapa en levande, 

multisensorisk bild av handlingen baserat på prestationen av berättaren och mottagarens egna 

tidigare erfarenheter, övertygelser och överenskommelser. Den färdiga berättelsen utspelar sig 

i huvudet hos mottagaren och mottagaren blir därför en medskapare av berättelsen som 

upplevts. Bertil Hultén är forskare inom marknadsföring med fokus på hur företag använder 

de fem mänskliga sinnena i marknadsföringen av produkter och varumärken. Han beskriver 

en teori där kundens och dennes sinnen - hörsel, syn, smak, känsel och doft kan skapa ett 

extra värde av ett varumärke vid en interaktion med varumärket i fråga (Hultén, 2011). Hultén 

kallar detta för den multisensoriska upplevelsen och för att uppnå den måste fler än ett av 

sinnena engageras. Marknadsförare åsidosätter också ofta användandet av sinnena enligt 

Hultén (2011), trots att det spelar en stor roll för kundens eller mottagarens upplevelse, då det 

krävs ett större arbete kring en sådan marknadsföring 

National Storytelling Network menar att storytelling kan kombineras med andra former av 

konst. Av den moderna berättarrörelsen omfattas utvecklingen av att kombinera berättande 

med drama, musik, komedi och många andra uttrycksformer. Även när det smälter in i andra 

former av konst blir essensen av storytelling igenkännlig som mötet mellan de fyra 

komponenterna; känsla, varför det är viktigt, publikens tankesätt, och gemenskap. En viss 

storytelling kräver omfattande information medan andra till stor del bygger på en mindre 

informationsmängd. En viss typ av storytelling kräver också att det finns ett tema, attityder 
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och konstnärliga metoder. Mottagarens interaktion och typen av historia varierar kraftigt, 

bland annat på grund av antalet kulturer i världen och där varje har rika traditioner, seder och 

möjligheter till berättande. Alla former av storytelling är värdefulla i en skiftande värld av 

berättande. 

2.4.3 Servicescapes 

En miljö kan byggas upp mot att bli en teater med scen, rekvisita, och ljussättning och där allt 

bygger på en berättelse som även förmedlas via skådespelare. Men istället för att publiken 

sitter bakom “den fjärde väggen” har de möjlighet att interagera med skådespelare och 

rekvisita och delta i berättelsen. Servicescapes är fysiska platser, utformade eller uppbyggda i 

ett kommersiellt syfte mot att efterlikna eller symbolisera en eller flera berättelser eller tema. 

Bitner (1992), som myntade servicescapes, beskriver det som en komplicerad mix av tre 

miljöegenskaper: “Ambient conditions”, “Spatial layout and functionality” och “Signs, 

symbols, and artifacts”. Det förstnämnda sammanfattar bakgrundseffekter som temperatur, 

ljussättning, brusljud, musik, och doft. “Spatial layout and functionality” innefattar maskiner, 

utrustning, och inredning; hur de står relaterat till varandra och rummet, formen, och 

storleken. Det sistnämnda,“Signs, symbols, and artifacts” inkluderar objekt fungerande som 

riktningsskyltar, exempelvis till ingång respektive utgång, toalett, provrum etcetera. Det finns 

även objekt inom samma miljöegenskap som kommunicerar mindre direkt än just skyltar och 

kan skapa en symbolisk uppfattning hos besökare om respektive plats. Kvalitet och typer av 

material, konst, mattor, och inramade certifikat kan alla skicka signaler till besökaren om vad 

hen kan förvänta sig om platsen. 

Rosenbaum & Massiah (2011) ger en mer holistisk bild av servicescapes där Bitners modell 

av miljöegenskaper utvecklas mot att inkludera tre andra dimensioner. De sammanlagt fyra 

dimensionerna är som följer: Den fysiska (Bitner, 1992), den sociala, den symboliska, och den 

reparativa. Den fysiska dimensionen är som beskrivet i tidigare stycke en mix av fysiska 

miljöegenskaper, och i jämförelse med de andra dimensionerna lättast att mäta hur 

konsumenter påverkas, exempelvis inom marknadsföring. Den symboliska dimensionen 

innefattar hur besökare ser på föremål utifrån personliga erfarenheter. Den sociala omfattar 

indirekt och direkt kommunikation, mellan både besökare och personal. Och den reparativa 
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dimensionen tar upp hur den personliga hälsan påverkar och påverkas av respektive 

servicescape. Dessa dimensioner fyller ut saknaden av sociala och personliga element i den 

ursprungliga servicescape-modellen.  

2.4.3.1 Flow och Cyberscapes 

E-handel delar flera egenskaper med fysiska serviceverksamheter exempelvis hur 

handelsplatsen är uppbyggd strukturellt och hur transaktionen bör ske bekvämt och 

tidsbesparande. Russel Williams och Miriam Dargel (2004) myntade ordet cyberscapes i sin 

artikel där de undersökte tillämpning av servicescapes i just e-handel. De tar upp och citerar 

ur arbetet från Csikszentmihalyi (1975) där han undersöker varför vissa individer kunde 

engagera och fördjupa sig i respektive aktiviteter (till exempel hobbyverksamheter eller 

sportaktiviteter) av egen vilja, istället för i utbyte mot någon form av belöning av yttre 

inverkan. De personer som Csikszentmihalyi studerade i sitt arbete beskrev sitt mentala 

tillstånd när de var som mest fokuserade, som i ett “flöde”, vilket han beskrev som “...the 

holistic experience people feel when they act with total involvement”. Csikszentmihalyi 

menar att “flödet” inträffar när en person förmås ett tunnelseende på-, och endast fokuserar på 

den direkta responsen av handlingarna personen utför. Detta genom en klar uppfattning om 

målet och att svårighetsnivån av handlingen matchar färdigheten hos personen. Effekterna av 

“flödet” kan påverka tidsuppfattning och leda till nedgång av självmedvetenhet. Det passar in 

på en önskvärd bild av att besöka och interagera med en webbplats då det i sig leder till att det 

ökar viljan att stanna, utforska vidare, och liera sig till webbplatsen (Williams & Dargel, 

2004). 

2.4.4 Actor Network Theory 

För att ur ett vetenskapligt perspektiv kunna analysera relationen mellan de olika aktörerna 

användes Actor Network Theory. ANT definieras som en forskningsmetod med ett fokus på 

relationen mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer, där alla aktörer behandlas lika och 

ger en möjlighet att analysera huruvida nätverken är stabila eller inte. Den beskriver hur 

relationen kan leda till skapandet av nya aktörer. Dankert (2010) beskriver en fusion av 

aktörer i hans exempel, revolvermannen där Dankert menar att en man och en pistol kan bilda 



13 

 

en ny aktör när de är anslutna med ytterligare en aktör: en revolverman. De menar att mannen 

inte kan skjuta någon helt själv samtidigt som en revolver inte heller kan avlossas på egen 

hand. Det som Actor Network Theory menar är att när man kopplar ihop de två olika 

aktörerna skapas en revolverman och det är då denna fusion som skapar möjligheten till att 

kunna skjuta något eller någon. Alla aktörer i ett ANT har lika stor vikt för att nätverket ska 

bibehålla sin stabilitet, mänskliga som icke-mänskliga. Law (2009) skriver att om ett nätverk 

ska bli stabilt krävs det att varje aktör är lika viktig och har sin egen form för att passa 

nätverket. Aktörer som kompletterar varandra har förutsättningar att skapa ett stabilt nätverk 

samtidigt som det kan bli ett instabilt nätverk om inte aktörerna kompletterar varandra. 

Exempelvis om du sitter på en buss som kör och motorn slutar fungera bryts inte nätverket, 

aktörerna finns kvar men en av dessa samspelar inte och nätverket har blivit instabilt. 

2.4.5 Sammanfattning - Tidigare forskning 

Det är över två decennier sen Mary Jo Bitner myntade ordet servicescape (Bitner, 1992) och 

hennes arbete är nu mera ovärderligt för marknadsförare runt om i världen. Forskare som har 

brukat, och fortsatt utveckla, servicescape-modellen (till exempel Mossberg (2008), 

Rosenbaum (2009), Rosenbaum & Massiah (2011), och Williams & Dargel (2004)) har gjort 

att området har blivit mer eller mindre oundvikligt inom forskning kring 

organisationsmarknadsföring. 

Servicescapes har även introducerats inom den digitala miljön tidigare, specifikt på E-handel 

(se avsnitt 2.4.3.1 Flow och Cyberscapes), dock är den digitala marknaden fortfarande ung, 

och, som med allt inom den digitala världen, i ständig förändring. Människans relation till, 

och behov av, berättelser kommer däremot förbli densamma. 

Dramaturgi är en riktlinje för hur en berättelses uppbyggnad och struktur bör se ut, till 

exempel att det ska byggas upp kring en huvudkonflikt och premiss mot att generera ett 

intresse för att vilja veta vad som kommer hända. Storytelling tar dramaturgi och gör det till 

flervägsdialog mellan berättare och lyssnare: berättelsen blir interagerbar. Om miljön du 

befinner dig i framhäver berättelsen med faktorer som exempelvis musik, lukt, färger och 

material kan det gagna till att mottagare upplever mindre självmedvetenhet och förändrad 
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tidsuppfattning: upplever “flöde” (Williams & Dargel, 2004). I det genereras en relation till 

berättelsen eller till berättelsens “hjälte”. Om berättelsen tillhör en organisation kan det bidra 

till, eller till och med resultera i, en effekt av den symboliska dimensionen (Rosenbaum & 

Massiah, 2011). Att i kontakt med en lukt, symbol, eller känsla, skapas en personlig 

association hos besökaren med det som marknadsförs i respektive servicescape. 

I undersökningen analyseras dramaturgi, storytelling, och servicescapes. Där samspelet som 

skapas av hur de påverkas och påverkar varandra hanteras genom Actor Network Theory.  

ANT behandlar alla aktörer som likvärdiga, mänskliga som icke-mänskliga, och berättar hur 

samspelet mellan dessa aktörer skapas mot ett berättande nätverk. Ett nätverk som gestaltar 

stabiliteten av samspelet.  

3. Metoder & tillvägagångsätt 

Kapitlet beskriver vilka tillvägagångssätt och vilka metoder vi använt oss av för att undersöka 

vår frågeställning genom en gestaltande produktion. 

3.1 Introduktion 

För att besvara undersökningens problemformulering valde vi att skapa en webbaserad 

portfolio utifrån de kunskaper och teorier som hämtats ur “tidigare forskning”. Gestaltningen 

planerades att utvecklas utifrån ett text- och bildmanus baserat på de dramaturgiska teorierna i 

samband med kriterierna kring ”flödet”. Flervägsinteraktionen utifrån storytelling skapas 

genom besökarens interaktion och aktion av responsen från webbplatsen. Detta ger besökare 

kontroll över informationsmängden och när och hur innehållet visas. Vår tanke var att utifrån 

de dramaturgiska teorierna, storytelling, och servicescape skapa en webbaserad portfolio för 

att undersöka hur samspelet mellan dessa tre teorier såg ut om de nyttjades i konstruktionen 

av en digital miljö. 

3.2 Litteraturstudier 

En fortlöpande litteraturstudie genomfördes innan och under framtagning av bakgrunden med 

hjälp av databaser innehållande vetenskapliga publikationer. De artiklar vars abstrakt ansågs 

vara relevant för den här undersökningen värderades efter att de hade lästs i fulltext. Först mot 
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att få en djupare förståelse om ämnet, och sen för att användas som byggstenar i vår 

gestaltning. 

3.3 Actor Network Theory 

Servicescapes bygger på storytelling som i sin tur bygger på dramaturgi, och de tre 

tillsammans kommer från och med nu att kallas för de tre ursprungliga aktörerna. För att 

kombinera de tre ursprungliga aktörerna i en digital miljö kommer kriterierna för “flöde” 

(Csikszentmihalyi, 1975) att appliceras då effekterna av “flöde” är samma som de effekterna 

utifrån fysiska servicescapes. I undersökningen ses Actor Network Theory som en 

analysmetod som undersöker och analyserar de olika aktörerna inom dramaturgi, storytelling 

och servicescape för att lokalisera samspelet mellan dessa i en digital miljö. Vi har sett tre nya 

aktörer som ger förutsättningar för att besökare ska kunna uppleva och bibehålla "flöde". 

– Informationsmängd. Om mängden av information överstiger besökarens färdighet att ta 

emot information kan besökaren känna ångest, och vid vice versa kan besökaren bli uttråkad. 

En annan del av punkten är också direkt feedback via informationen om vart de är, vad som 

händer eller vad som kommer hända då avsaknaden av detta annars skapar en frustration hos 

besökaren (Williams & Dargel, 2004). 

– Innehåll. Williams och Dargel (2004, s.315) noterar: “...flow will most likely only be 

experienced by those interested in the website’s content.”. Det påvisar att om det inte finns ett 

intresse hos besökaren, bör det finnas stöd som kan hjälpa besökaren skapa ett, möjligtvis i 

form av dramaturgi, men också i form av interaktion. Besökare ska inte vara en del av en 

publik, utan ska istället delta i respektive berättelse via en flervägsinteraktion mellan besökare 

och, i det här fallet, webbplatsen. 

– Den röda tråden. I en dramaturgiskt uppbyggd berättelse är en del att bibehålla kontexten så 

att inte mottagaren blir förvirrad eller distraherad. Det krävs även att berättelsens struktur har 

ett naturligt, nödvändigt och sannolikt förlopp för att berättelsen ska uppfattas som trovärdig 

(Breum, 1993/1996).  
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I kombination av de tre nya aktörerna och med komponenter från de tre ursprungliga 

aktörerna, såg vi en möjlighet att skapa en form av digital servicescape. Utifrån ett ANT-

perspektiv kan kopplingar ses mellan de tre nya och de tre ursprungliga aktörerna, mer än 

bara mellan dramaturgi och den röda tråden. Exempelvis att informationsmängden dras direkt 

till servicescapes med att alltid ge besökaren information om vart hen befinner sig. Att 

innehåll går hand i hand med storytelling gällande flervägsinteraktion och deltagande 

publiken. 

Listan av andra aktörer i nätverken av vår undersökning är oändlig och alla kan ha betydelse 

för hur besökaren upplever resultatet. Ett urval av dessa är typ av enhet och skärm, 

internetuppkoppling och den fysiska platsen besökaren befinner sig på. 

3.3.1 Yttre faktorer och aktörer 

För att undersöka ett samspel mellan dramaturgi, storytelling och servicescape i en digital 

miljö har vi varit tvungna att gå in närmare på de olika aktörer som påverkas vid ett eventuellt 

samspel. Utifrån vår produktionsgestaltning som undersöker samspelet har det lokaliserats ett 

antal yttre faktorer samt aktörer som påverkar samspelet för ett hållbart nätverk. De yttre 

faktorer som kan påverka dramaturgi, storytelling och servicescape är exempelvis vilka 

enheter eller skärmar användaren använder, typ av internetuppkoppling, och vilken fysisk 

plats hen befinner sig på. Samtliga aktörer ansågs vara mindre betydelsefulla i 

undersökningen då kandidatarbetets produktionsgestaltning ska fungera oberoende av de 

uppräknade aktörerna. Aktörer som, i produktionsgestaltningen, kan påverka samspelet är 

exempelvis programval, plattformar, designstilar och målgrupp. Valet av dessa aktörer kan 

göra att samspelet kommer bli annorlunda för betraktaren och hur samspelet uppfattas rent 

informations- och innehållsmässigt förändras gentemot hur tanken var i uppbyggnaden av det 

möjliga samspelet.  

Ljud är ett av sinnena människan använder i nyttjande av en digital miljö. Vi anser att vi inom 

våra professioner inte har tillräcklig kunskap om ljudläggning eller ljudproduktion för att 

använda det i vår undersökning. Därav tog vi beslutet att exkludera ljud som faktor och det 
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kan komma att påverka undersökningens resultat. Därför ger vi som förslag att vid fortsatt 

utveckling av vårt arbete undersöka ljudets vikt i “digitala servicescapes”. 

3.4 Produktionsmetoder  

Har beskrivs de tillvägagångsätt vi valt att använda i utvecklingen av vår gestaltande 

produktion. Avsnittet behandlar produktionsaktörerna, design- och teknikval och 

samarbetsprocessen. 

3.4.1 Produktionsaktörer 

Utvecklingen av den gestaltande produktionen blev ett möte med de tre ursprungliga 

aktörerna; dramaturgi, storytelling, och servicescapes, genom de tre nya aktörerna; 

informationsmängd, innehåll, och den röda tråden. Aktörerna nyttjades mot att utveckla ett 

manus för flödet av innehållet där även dramaturgi påverkade hur strukturen på berättelsen 

kom att se ut. Den framtagna strukturen i kombination med alla tre nya aktörerna gav formen 

av ett bildmanus med fokus på att besökare ska uppleva och bibehålla ett intresse för 

berättelsen som förmedlas. Ett visst djup tillämpades i bilderna för att påvisa och dra 

paralleller till en fysisk servicescape.  

 

Figur 2. Bildmanus 

En berättelse blir storytelling om interaktion tillämpas mellan berättaren och mottagaren eller 

mottagarna, mot att respektive mottagare får möjlighet att delta i berättelsen. Då berättelsen 

skickas till mottagaren från en digital berättare blir interaktionen av webbplatsen vad 

mottagaren gör med kontrollerna, i det här fallet, musklick och skroll. Teorierna kring 
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cyberscapes om att applicera “flödet” på e-handelsplatser (Williams & Dargel, 2004), 

användes för att återskapa effekterna av fysiska servicescapes. Med “flöde” känner 

mottagaren tidsförvrägning och mindre självmedvetenhet som leder till att flykt från 

vardagen, medvetet eller omedvetet. De tre nya aktörerna; informationsmängd, innehåll, och 

den röda tråden (se avsnitt 3.2.2 Actor Network Theory), skapar riktlinjer för att mottagaren 

ska behålla “flödet” och intresset för berättelsen.  

3.4.2 Designstilar 

Produktionsgesaltningen är uppbyggd av tre designstilar som genom de tre nya aktörerna 

tillsammans skapar en helhet av innehållet. Första designstilen är one-line drawing som 

bygger på att med hjälp av endast en linje skapa en illustration. Tanken med valet av denna 

stil är att kunna skapa en skroll-animation i gestaltningen där mottagaren får en illusion av att 

en själv ritar fram illustrationen med hjälp av att skrolla. Genom att spara one-line drawing i 

formatet SVG sparas koordinater i kod som kan användas i HTML. Då koordinaterna går från 

där linjen börjar till linjens slut går dessa koordinater senare att justera dynamiskt i JavaScript. 

I detta finns ett samspel mellan one-line drawing och storytelling där det söks efter en 

flervägsinteraktion i berättandet av innehållet. Hulténs (2011) beskrivning om att den 

multisensoriska upplevelsen kan skapa ett extra värde av ett varumärke, framhäver att det 

finns ett samband mellan Hulténs teori och vilka designstilar vi använt oss av i vår 

produktionsgestaltning där vi strävat efter en interaktion mellan de olika sinnena. För att 

återgå till exemplet med att one-line illustrationerna kan kontrolleras av hur besökaren 

skrollar, kopplas dennes syn och känsel ihop; en interaktion mellan hens sinnen framkommer 

genom designstilens möjligheter och teknikvalet i användningen av undersökningens 

produktionsgestaltning. 
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Figur 3. One-line drawing föreställande Alfred Gårdeskog. 

Den andra designstilen vi använde oss av i vår gestaltning är flat design, vilket bygger på att 

man med objekt i enkla färger bygger ihop platta illustrationer där man sedan skapar en typ av 

djup med vår tredje designstil, longline shadow. Longline shadow bygger på att man skapar 

långa 45 graders skuggor i en låg transparens. Valet av att använda oss av flat design 

påverkades av att informationen och berättelsens innehåll ska framgå på ett enkelt men 

innehållsrikt sätt där en röd tråd finns från början till slut. Genom att använda flat design 

skapas möjligheten att bygga upp en stilren miljö som är tidseffektiv och där innehållet 

speglas i en större grad, genom att hålla objekten i den minimalistiska stil som flat design är. 

Longline shadow användes för att skapa en form djup i kandidatarbetets gestaltning, vilket vi 

nämner i avsnitt 3.3.1 Produktionsaktörer. Genom djupet i bilderna som skapas från longline 

shadow kan paralleller dras till en fysisk servicescape.  
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Figur 4. Flat design och longline shadow hämtat från vår gestaltning. 

Vid valet av one-line drawing, flat design och longline shadow granskade vi om dess olika 

aktörer fungerade tillsammans för att kunna bilda en helhet rent visuellt och 

interaktionsmässigt.  

Där vägdes aktörer in som exempelvis ramverk, flöde, animation, programval och olika 

skärmar eller enheter. Vi valde att gå in djupare på tre större aktörer vilka är 

informationsmängd, innehåll och den röda tråden då vi såg ett samband där alla tre inriktar 

sig på berättande i grunden, kopplat till vårt undersökningsområde om samspelet mellan 

dramaturgi, servicescape och storytelling.  

I aktören innehåll kunde flera gemensamma aktörer med servicescape lokaliseras då det 

handlar om att berätta en historia genom att använda ens olika sinnen för att nå ut med en 

känsla och information om den plats som besöks. I kandidatarbetets fall den gestaltande 

produktionen. Genom att bygga upp en visuell värld eller ett rum kan de olika aktörerna skapa 

en digital plats, likt hur en plats byggs upp genom innehållet i en fysisk servicescape. Den 

digitala plats som byggs upp kommer att användas av en person som befinner sig på en fysisk 

plats, vilket kan medföra att det digitala rummet kan uppfattas olika beroende på vilken fysisk 



21 

 

plats personen befinner sig på. Här är designstilen en viktig aktör då den påverkar hur 

innehållet uppfattas, likaså vårt val av plattform, animationer och flöde. Det måste poängteras 

att de olika aktörerna har en lika betydande roll för stabiliteten av nätverket och att man inte 

ska bortse från någon av dessa.  

I aktörerna informationsmängd och den röda tråden finns gemensamma aktörer med 

dramaturgin och storytelling. Dramaturgins teorier används för att bygga upp berättelsen i en 

väl fungerande struktur som gemene man känner till. Den röda tråden bygger på att en 

dramaturgiskt uppbyggd berättelse gör att kontexten bibehålls vilket leder till att mottagaren 

inte blir förvirrad eller distraherad av mängden information eller själva innehållet i 

berättelsen. Genom att använda sig av ett dramaturgiskt tänk kan man berätta en historia som 

gör att innehållet av berättelsen går fram utan förvirring eller för mycket distraktion samtidigt 

som en röd tråd följs. Detta går sedan att applicera i storytelling där dessa aktörer skapar en 

möjlighet att använda en flervägskommunikation som kan ge ett mervärde till berättelsen om 

ett stabilt flöde upprätthålls och det tillför något till berättelsen.  

3.4.3 Teknikval 

I samband med litteraturstudierna söktes det efter ett ramverk i JavaScript som skulle bli 

grunden för den gestaltande produktionen. Kravet var att, i HTML genom JavaScript, kunna 

skapa behållare av grafiska element, positionera ut dem och ge dem animationer efter hand. 

Dock kunde inte ett ramverk med de kriterierna lokaliseras utan att utvecklingen skulle kräva 

ooptimerad och så kallad spaghetti-kod för att nå vår vision av produktionsgestaltningen. 

Beslutet togs att utveckla ett nytt ramverk av följande resonemang:  

● Det ansågs inte kräva varken avancerad programmering eller många rader kod vilket 

påvisade att det inte heller skulle bli tidskrävande att utveckla, 

● respektive utvecklare kommer ha full förståelse över hur ramverket fungerar, och 

● fattas det stöd för något kan det implementeras utan eventuella svårlösta konflikter i 

koden. 

Ramverket skapades mot att framgångsrikt bli en tidseffektiv metod för att kunna placera 

grafiska element och applicera animationer på dem, kontrollerade av hur besökaren skrollar, 
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oberoende av position och storlek relativt till vad besökaren har för uppsättning av skärm och 

webbläsare. Huvuddelen av grafiska element som är inplacerade med ramverket är bilder i 

formatet SVG. I framtagandet av grafiken har vi använt oss av Adobe Illustrator CC vilket är 

ett vektorbaserat illustrationsprogram. Valet av program föll sig naturligt då vi ville ha en 

responsiv gestaltning och vektorgrafiken skulle gynna responsiviteten då objekten och 

illustrationerna kan förstoras eller förminskas utan att kvaliteten förstörs, som leder till att det 

funkar att visa gestaltningen i mobila enheter lika bra som på en större skärmar. Detta leder 

till att historien som berättas inte påverkas av vilka enheten man använder. En annan 

anledning till valet av Adobe Illustrator CC var att kunna spara filer i just SVG-format. 

Kandidatarbetets produktionsgestaltning resulterade i att utvecklas mot en webbaserad 

portfolio. Webbsidan, där portfolion presenteras, planerades bli en single-page application där 

besökare skrollar och klickar fram berättelsen som byggs upp från de dramaturgiska teorierna 

enligt Breum (1993/1996). Genom en interaktion med objekten kan besökaren själv avgöra 

flödet och delta i berättelsen, storytelling har tillämpats. Den webbaserade portfolion bygger 

på ett val av vilken persons berättelse man vill följa. Då vi utgått ifrån oss själva, väljer 

besökaren vem av kandidatarbetets författare hen vill följa. När valet är gjort följer en 

berättelse utifrån den dramaturgiska kurvan tillsammans med teorier från storytelling och 

fysiska servicescapes.  

3.5 Samarbetsprocess  

För att kandidatarbetets undersökning och vår produktionsgestaltning skulle bli lyckad visste 

vi att det krävdes en mängd arbete. Arbetet skedde från vårt projektrum vilket medförde att vi 

kunde ha ett konstant flöde av reflektion i vårt nära samarbete. Genom vårt nära samarbete 

och att vi har tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans kände vi en tillit till varandra och 

visste hur vi fungerade i olika situationer vilket skapade en trygghet. Arbetsprocessen var väl 

definierad där vi hade två arbetsbördor som i grunden var delade från varandra, 

programmering och grafisk formgivning. Genom att dessa var delade från varandra fick vi ha 

ett tänk och en dialog genom arbetet där vi båda var med i beslutstagandet. Skulle en 

illustration ändras förankrades det med hur programmeringen var uppbyggd och tvärt om för 

att då ha en medvetenhet om arbetets förlöpning. Vår textgestaltning skrevs tillsammans 
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genom en pågående diskussion och reflektion mellan oss och vi har båda skrivit och behandlat 

samtliga kapitel och avsnitt i vårt kandidatarbete. 

4. Resultat och diskussion 

I detta kapitel redogörs undersökningens resultat i en fortlöpande diskussion och har utgått 

från frågeställningen: Hur ser samspelet ut mellan dramaturgi, storytelling och servicescapes i 

en digital miljö? Syftet var att utforska möjligheten och skapa en förståelse, för att nyttja 

teorierna från servicescapes i konstruktionen av en digital miljö genom dramaturgi och 

storytelling. 

4.1 Resultat 

Genom teorierna från dramaturgi går det att se ett samband med att storytelling bygger på just 

dramaturgi. Men det kan tillämpas en ytterligare dimension, en flervägsinteraktion, vilket kan 

leda till ett mervärde för besökaren. Eftersom att dramaturgin och storytelling går jämsides 

och interagerar med varandra kan en klar bild skapas om hur samspelet ser ut i en digital 

miljö. Genom aktören innehåll kunde vi se flera gemensamma aktörer som påverkade 

berättandet av en historia, bland annat att de möjliga sinnena når ut till mottagaren med en 

känsla och information om platsen som besöks. Via en uppbyggnad av en visuell värld eller 

ett rum med våra design- och teknikval kan de olika aktörerna skapa en digital plats som 

liknar fysiska platser som byggs upp genom en eller flera berättelser. Berättelserna som 

respektive servicescape bygger på har sin grund som tidigare nämnt i dramaturgin och inom 

storytelling vilket skapar ett samspel mellan dem.  

Eftersom att ett servicescapes ursprungligen är på en fysisk plats, och har bara berört den 

digitala miljön någon enstaka gång (Williams & Dargel, 2004), har “digitala servicescapes” 

varit relativt fritt att forma utifrån vilka aspekter som kan hämtas ifrån den fysiska miljön. 

Beroende på hur visionen av resultatet ser ut, kan ett mål exempelvis vara en känsla 

besökaren upplever, endast via ett enkelt tema; eller att besökaren lever sig in i en detaljerad 

miljö och upplever allt med mindre självmedvetenhet och tidsförvrägning. Som i båda 

exemplen, strävar servicescapes mot att göra ett intryck på, som också önskas stanna hos, 

besökaren beroende på hur visionen av resultatet ser ut. Ett intryck som gör att besökaren 
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skapar associationer mellan berättelserna och vad som marknadsförs på respektive 

servicescape. Är visionen av resultatet likgiltigt med det sistnämnda exemplet kan kriterierna 

för ”flödet” (Csikszentmihalyi, 1975) användas i utvecklingen av respektive ”digital 

servicescape”. De tre nya aktörerna, information, innehåll, och den röda tråden, togs fram 

med syftet att stödja dessa kriterier och har påvisat två utvalda argument ifrån Williams & 

Dargel (2004): besökaren måste känna att denne har kontroll och förståelse över vad hen gör 

och utifrån det bör varje interaktion med respektive servicescape ge besökaren feedback på 

resultatet av interaktionen, och; besökaren måste även inneha ett intresse för innehållet för att 

inte bli uttråkad och lättdistraherad. Vid avsaknad av intresse bör respektive servicescape ge 

en möjlighet för besökaren att skapa ett intresse för innehållet utan att denne känner 

ansträngning. 

Då dramaturgi och storytelling används vid skapandet av servicescapes i en digital miljö för 

att ha en grundstomme i berättelsen och interaktionen, likt det fysiska servicescape-hotellet i 

Finland, finns en faktor att ta hänsyn till vilket är den multisensoriska upplevelsen. Den 

multisensoriska upplevelsen påverkas i en större grad i en fysisk servicescape än i en digital 

miljö. Dock finns en möjlighet att nyttja olika grafiska element för att stärka upplevelsen av 

servicescapes i en digital miljö. En besökare som känner en doft i en fysisk servicescape kan 

komma att koppla detta till platsen, vilket personen vid ett senare tillfälle kan komma att 

påminnas av platsen när de känner en likadan doft, det vill säga den symboliska dimensionen. 

Detta skiljer sig i de digitala miljöerna då det exempelvis inte går att utgöra en doft kopplad 

till respektive servicescape när den utgörs i den digitala miljön. 

I servicescapes finns ofta personal som kan agera aktörer för att hjälpa besökaren att skapa ett 

intresse och bibehålla det. Inför öppningsdatumet för hotellet i Finland lärdes personalen upp 

om historien kring Finlands nationalepos och traditioner mot att besökare upplever hotellet 

olika än om personalen inte skulle ha lärts upp. Mänsklig personal behöver dock inte 

programmeras i jämförelse av “digital personal”. I den digitala miljön kan besökare få respons 

av hur de interagerar med platsen, men responsen är alltid fördefinierad, mot att mänskliga 

aktörer har möjlighet till att ta fram och skulptera sina responser direkt innan eller samtidigt 

som besökare får tillbaka dem. 
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Hur ser samspelet ut mellan dramaturgi, storytelling och servicescapes i en digital miljö? 

Servicescapes kan byggas upp på flera olika sätt utifrån samma berättelse och utifrån samma 

marknadsföringsområde. Bitner (1992) beskrev servicescapes som en plats där besökare flyr 

undan vardagen genom att låta sig delta i respektive berättelse, med ett syfte att besökaren 

associerar vad som marknadsförs på platsen med respektive berättelse. Teorierna från 

dramaturgi används för att bygga upp grunden i en berättelse och storytelling skapar en 

flervägsinteraktion som ger en extra dimension av berättelsen. Att anpassa teorierna kring 

storytelling till att användas i en digital miljö öppnar möjligheten för en flervägsinteraktion 

mellan besökare och den digitala miljön, exempelvis mellan en internetanvändare och en 

webbplats, men tar bort möjligheten för en direkt mänsklig flervägsinteraktion. Att uppleva en 

multi-sensorisk händelse innebär att en kombination av flera sinnen påverkas, en känsla 

upplevs som relateras till händelsen i framtiden. En implementation av servicescapes i den 

digitala miljön leder till en förlust av antalet sinneskombinationer mot en minskad effekt av 

möjliga associationer till respektive digital servicescape. 

Med dramaturgi kan en händelse bli en berättelse. Storytelling ger berättelsen en 

flervägsinteraktion mellan berättare och mottagare (besökare). Servicescapes är en plats där 

detta förmedlas i en miljö, anpassad efter berättelsen, och modellen kan skapas både fysiskt 

och digitalt. Frågan är dock om det är relevant att applicera servicescapes i den digitala 

miljön? För att komma närmare ett svar till frågan och för att fortsätta undersöka hur 

samspelet i en digital servicescapes ser ut har även teorierna som genererats ur 

kandidatarbetet nyttjas i skapandet en servicescape i den digitala miljön.1 

4.2 Produktionsgestaltning 

I kandidatarbetets undersökning utfördes det en produktionsgestaltning vilket hade som syfte 

att undersöka samspelet mellan dramaturgi, storytelling och servicescape i en digital miljö. 

Teorier från dramaturgin användes mot att utveckla ett manus för flödet av innehållet, det vill 

säga hur gestaltningens struktur på berättelsen kom till att se ut. Tillämpningen av storytelling 

utfördes genom en flervägsinteraktion, vilket leder till att berättelsen fick en ny dimension 

och mottagaren kunde kontrollera flödet och berättelsen, i vårt fall genom skroll och 
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musklick. Servicescapes är en plats där detta förmedlades i en miljö, anpassad efter 

berättelsen där dramaturgi och storytelling har satt sina avtryck, och kan nyttjas i 

konstruktionen fysiskt, men även digitalt som var produktionsgestaltningens huvudsyfte att 

undersöka. 

Genom ANT har vi lokaliserat ett flertal nätverk av vad som binder samman dramaturgi, och 

storytelling på servicescapes och detta gav oss en förståelig vy över de mönster som finns i 

nätverken. Mönster som kunde jämföras med “flöde” blev riktlinjer i skapandet av en digital 

servicescape via av de tre nya aktörerna: innehåll, informationsmängd och den röda tråden.  

Produktionsgesaltningen resulterade i en webbaserad portfolio där kandidatarbetet utgått ifrån 

och applicerat teorier kring dramaturgi, storytelling och servicescapes. I uppbyggnaden av 

gestaltningen utvecklades ett ramverk för att skapa en plattform för applicering av grafiska 

element och interaktioner. Den webbaserade portfolion bygger på de olika aktörernas samspel 

för att produktionsgestaltningen ska uppfattas som ett stabilt nätverk. Då 

produktionsgestaltningen påverkas av både mänskliga och icke-mänskliga aktörer där de 

mänskliga aktörerna i vårt fall är besökarna, kom den webbaserade portfolion att agera olika 

vid varje besök. Besökaren ges ett utrymme att låta sig delta i respektive berättelse med syftet 

att besökaren associerar vad som marknadsförs på en plats med respektive berättelse. I vår 

mening ges besökaren en plats, en webbaserad portfolio, där besökaren kan få associationer 

med vad som marknadsförts i gestaltningens berättelse. Vi har utgått ifrån oss själva och 

marknadsfört våra professioner. Dock påverkar de icke-mänskliga aktörerna i gestaltningen 

besökarna på så vis att de kontrollerar vad som är möjligt att göra och uppleva i den 

webbaserade portfolion. De icke-mänskliga aktörerna sätter upp en begränsning kring 

berättelsen, där det endast går att interagera med berättelsen i den mån 

produktionsgestaltningen har tillåtit. 

Frågan kvarstår dock, är det relevant att applicera servicescapes i den digitala miljön eller bör 

en servicescape endast vara fysisk? I undersökningen har det påvisats att en implementation 

av servicescapes i den digitala miljön leder till en förlust av antalet sinneskombinationer mot 

en minskad effekt av möjliga associationer till respektive digital servicescape, jämfört med en 
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fysisk servicescape där alla sinnen kan engageras. Men undersökningen ser att även vid en 

förlust av sinneskombinationer och en minskad effekt av möjliga associationer till respektive 

digital servicescape är det relevant att applicera servicescapes i en digital miljö. Som i fysiska 

miljöer kan det även i digitala miljöer skapas ett mervärde för besökaren/användaren av 

respektive digital servicescape.  

4.3 Dramaturgi, Storytelling och Servicescapes 

Dramaturgi kan bland annat hittas i statisk media, exempelvis i böcker och filmer, där 

teorierna används mot att skapa ett intresse hos mottagaren, att funderingar väcks om vad som 

kommer hända här näst, att mottagaren stannar kvar till berättelsens slut. Innehas det ett stort 

intresse för ett specifikt ämne kan det bidra till att kunna läsa upplistad information om ämnet. 

Saknas det dock intresse kan personen i fråga bli uttråkad och ha svårighet att komma ihåg 

informationen. Att då tillämpa dramaturgi i utformandet av en berättelse med informationen 

invävd, kommer berättelsen kunna associeras med informationen; mottagaren får en alternativ 

väg att komma ihåg informationen. I den gestaltande produktionen togs det först fram en 

berättelse om respektive person. Om informationen som nyttjades i berättelserna skulle listas i 

textformat skulle informationen endast kunna kommas ihåg av att läsas rakt upp och ner. 

Gentemot med hur vi gjorde med att använda dramaturgi för att utforma berättelsen. Genom 

att bygga upp informationen med ett dramatiskt berättande skapades det en ny väg för 

associationer med informationen.  

 

Storytelling ger en ytterligare dimension till berättelsen. Berättare har möjlighet att behandla 

hur berättelsen förmedlas utifrån faktorer som bland annat vem mottagaren är, vädret, tid på 

dagen, etcetera, och mottagaren skapar själv en version av berättelsen med vad och hur 

berättaren förmedlar. I servicescapes är eventuell personal en del av platsens storytelling och 

möjligtvis även förmedlare av berättelsen (berättare). I den digitala miljön, som med den 

gestaltande produktionen, ersätts personalen med kod. Med att koden alltid är fördefinierad 

och kan upprepa uppgifter oändligt många gånger med exakt samma resultat, kan respektive 

digital servicescape utvecklas mot att besökaren aldrig upplever oönskade händelser som 

annars skulle berott på mänskliga aktörer. Men eftersom koden gör vad utvecklare säger att 
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den ska göra, istället för vad utvecklare vill att den ska göra, tar inte platsen för en digital 

servicescape helt avstånd från mänskliga aktörer. Har ett ANT-nätverk alltid symptom av 

instabilitet när en eller flera aktörer är mänskliga? Om mänskliga aktörer påverkar nätverket, 

mot att det blir instabilt, kan det vara möjligt att de också kan påverka återskapandet av 

stabiliteten i nätverket. Icke-mänskliga aktörer måste dock ofta ha en fördefinierad funktion 

för varje version av möjligt problem som kan uppstå.  

4.4 Slutreflektion 

Kandidatarbetets undersökning gick ut på att se samspelet mellan dramaturgi, storytelling och 

servicescapes i en digital miljö. 

Undersökningen har lett till att analysera hur berättande i en digital miljö kan se ut och vad 

som kan samspela mot att respektive aktörer ska fungera tillsammans, och vilka effekterna 

hos besökaren som skapas genom interaktion i fysiska servicescapes även kan upplevas i 

servicescapes i den digitala miljön. De tre ursprungliga aktörerna arbetar i ett samspel mycket 

likt det i fysiska servicescapes; Teorierna kring dramaturgi förblir oförändrade och appliceras 

på berättelser vilket storytelling tar vidare mot en flervägsinteraktion. En plats byggs upp i 

kommersiellt syfte utifrån hur berättelsen ser ut och kan förmedlas genom design och 

ambienta faktorer där effekterna, som förändrad tidsuppfattning och mindre självmedvetenhet, 

ger enligt Williams & Dargel (2004) besökare viljan att fortsätta att interagera med, och liera 

sig med, respektive servicescape. 

Genom undersökningens arbete har våra metoder så som Actor Network Theory och våra 

designstilar växt fram till att användas i ett samspel med dramaturgi, storytelling och 

servicescapes teorier. Delvis för att kunna besvara vår frågeställning men även för att kunna 

skapa en diskussion kring hur vi förhöll oss till den gestaltande produktionen och 

undersökningen vi genomförde. Genom ANT kunde vi problematisera de olika aktörerna som 

spelade sin roll i undersökningen och hitta samband och olikheter i teorierna och de olika 

designstilarna som var basen till gestaltningen. Teorierna som tas upp i, och har generats utav 

undersökningen är inte begränsade till marknadsföring, men om de tillämpas utanför området 
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bör det has i åtanke att servicescape-modellen ursprungligen togs fram av Bitner (1992) med 

syftet att undersöka påverkan hos konsumenter av den fysiska miljön i serviceverksamheter. 

Vad som tas vidare från undersökningen är kunskapen om hur det kan skapas ett samspel 

mellan dramaturgi, storytelling och servicescapes i en digital miljö. Kunskap som specifikt 

inom olika former av marknadsföring kan användas mot att bygga upp webbaserade platser 

mot att bjuda in besökare att delta i respektive berättelse. Undersökningen öppnar upp för 

besökare i den digitala miljön att inte bara bevittna berättelser, utan även delta i dem. Något 

som kan nyttjas av bland annat organisationer och företag för att bjuda in respektive 

konsumenter i berättelser baserade på fiktiva eller realistiska händelser.  
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5. Ordlista 

Ambienta faktorer - Egenskaper av miljön exempelvis temperatur, belysning, buller, doft, färg 

och musik. 

De tre ursprungliga aktörerna - Informationsmängd, innehåll och den röda tråden. 

Fjärde vägg - Den fjärde väggen är egentligen en teaterterm som syftar på en osynlig vägg vid 

scenens framkant genom vilken publiken ser dramat. 

Flat design - Flat design är en minimalistisk UI designstil, eller formspråk. Används för 

närvarande i olika grafiska användargränssnitt. 

HTML - Det är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den 

grundläggande standarden för WWW. Webbsidor skrivs i allmänhet som HTML. 

JavaScript - Är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamiskt, vilket hanterar funktioner 

som första-klass-objekt. 

Liera - Förena 

Long line shadow - Långa skuggor i en 45 gradig vinkel, ofta med en viss transparens.  

One line drawing - Designstil där endast ett streck skapar en illustration. 

Single-page application - Är en webbapplikation eller webbplats som ryms på en webbsida 

med målet att ge en mer flytande användarupplevelse. 

Spaghettikod - Ostrukturerad kod som ökar risken till buggar. 

SVG - Scalable Vector Graphics är ett XML-baserat vektorgrafik-format för tvådimensionella 

bilder som tyder animationer och interaktivitet.  

Vektorbaserat - Betyder att grafiken består av geometriska primitiver, vilket kan förstoras och 

förminskas utan att grafiken tar skada. 
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