
                               Pressrelease 2016-08-23    

 

Även de bästa hotellen kan bli bättre 
SSQ Award har utvärderat anläggningar som Affärsresenären betraktar bland de bästa i Sverige inom 

affärshotell, konferenshotell och dagkonferens.   

SSQ Award har under våren 2016 genomfört 270 mätningar för att kartlägga hur potentiella gäster 

bemöts av anläggningarna via telefon, e-post och hemsidor. Utvärderingarna har genomförts genom 

metoden mystery shopping för att söka information, genomföra bokningar och avbokningar. 

Resultaten är huvudsakligen höga men det finns en hel del förbättringsmöjligheter. Svarstider och 

professionalism får sämre resultat via telefon än tidigare års undersökningar, medan bemötandet 

generellt sett är bättre under första halvåret 2016. Resultaten via e-post är sämre 2016 jämfört med 

föregående år.  

Anläggningarna kan ha egna mål avseende hur snabbt de skall besvara telefonsamtal och en del 

anläggningar har sofistikerade system för att kartlägga svarstiden i minuter och sekunder. En del har 

också inspelning av telefonsamtalen för att kunna följa upp personalens bemötande och 

professionalism. Dock mäter dessa system sällan vad som händer efter att telefonsamtalet besvarats. 

Med mystery shopping som metod kan vi kartlägga gästens väg genom hela telefonsamtalet, alla 

vidarekopplingar och uppföljningssamtal.   

  

Så här ser resultaten ut från gästens väg genom telefonsamtalen i vår undersökning:  

     

Detta saknades eller var bristfälligt vid telefonkontakterna: 

1. Gästen blev vidarekopplad, ibland flera gånger innan hen fick prata med någon som kunde ta hand 

om gästens bokning. 

2. Leendet hördes inte på telefon. 

3. Väntetiden på svar efter att gästen blev vidarekopplad.  

 

Exempel på telefonbemötanden som kan göra att hotell går miste om gästens bokning:  

”Personalen ville inte ta emot bokningen, bad mig återkomma efter helgen till hennes kollega via 

mail.” 

”Två telefonsamtal med en person som inte kunde ta emot bokningen, kollegan som skulle ringa upp 

återkom aldrig.”  

”Personalen ville inte ta emot mina uppgifter och ville att jag skulle maila det till dem istället.” 

 

 



 

 

Så här ser resultaten ut från gästens väg via e-postmeddelandena i vår undersökning:  

 

    

 

De frågor som fick lägst resultat vid kontakterna via e-post var: 

1. Väntetiden på svar på mailförfrågan från anläggningen. 

2. Leendet syntes inte i texten.  

3. Inledningsfrasen i svaret från anläggningen.     

 

 

 

Så här ser resultaten ut från gästens väg via hemsidan i vår undersökning:  

 

    

 

Information som saknades, var bristfällig eller svår att hitta eller tyda på anläggningarnas hemsidor: 

1. Information om vilka möjligheter det finns att arbeta på anläggningen, ex. business center eller 

arbetsplats, tillgång till skrivare etc.   

2. Priser för att ha konferens på anläggningen. 

3. Menyförslag  

  



 

 

 

Den 24 augusti presenterar SSQ Award mer detaljerade resultat av undersökningen som baseras på  

270 Mystery Shoppingmätningar via telefon, e-post och hemsidor samt 12003 omdömen och 9494 

gästbetyg via 160+ onlinekällor. Samtidigt presenterar vi vilka tre anläggningar som hade bästa 

resultaten i mätningarna under första halvåret 2016. 

 

 

SSQ Award är ett kvalitetsprogram som är ackrediterat av HOTREC*  

 

För mer information, kontakta:  

Veronica Boxberg Karlsson VD, SSQ Award  

veronica@ssq-award.com   

Tel: 08-5118 5111  

 

 
*HOTREC är centralorganisation för 1,7 miljoner hotell, restauranger och caféer i Europa. Visita är en av 43 medlemmar i HOTREC. 
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