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Knivskarp konkurrens i årets SSQ-Award! 

 
Vid en festlig ceremoni idag på SHIE-mässsan utdelades SSQ-Award 2006 inom 

följande tre kategorier 
 

• Best Western Wallin Hotel  - Affärshotell. 

• Varbergs Stadshotell & Asia Spa - Konferenshotell med övernattning 
• Umeå Folkets Hus - Dagkonferensanläggning 

 
I år kommer deltagarna från både privatägda anläggningar samt stora 

kedjeföretag. Dessa tre företag har var och en uppnått sammantaget bäst 
undersökningsresultat i de fem undersökningar som ingår i SSQ-Award - ett 

program för kvalitetsutveckling. 
Syftet med konceptet SSQ-Award är att ge varje företag en objektiv bedömning 

av företagets service-och kvalitetsnivå som belyser starka och svaga sidor. 
 

Best Western Wallin Hotel deltog för första gången och tog hem Utmärkelsen 
med liten marginal före Adlon Hotell som också deltog för första gången 

- Grattis, säger vi, inom SSQ- projektledning. 
 

Varbergs Stadshotell & Asia Spa deltog för andra året och tog hem 
”Gudldiplomet” tätt följd av nästgårds ”Varbergs Kurort Hotell& Spa – två starka 

västkustaktörer.  
 
Umeå Folkets Hus som deltagit sedan starten av SSQ-Award 2001 och förra året 

fick stryk av Göteborg Convention Center tog nu för fjärde året hem segern i sin 
kategori.  

 
 

 
Den Stora Utmärkelsen tillfaller den deltagare som har fått bäst resultat 

oavsett kategori och i år hade Umeå Folkets Hus för andra gången visat att det 
målmedvetna arbetet med att ständigt utveckla service och kvalitet återigen givit 

resultat. Umeå Folkets Hus är verkligen att gratulera till sina framgångar! 
 

Överlag visar årets deltagare en hög service-och kvalitetsnivå och resultaten 
visar för flera av deltagarna som deltagit flera år att deras resultat blir bättre och 

bättre år efter år. Detta är särskilt glädjande då syftet med kvalitetskonceptet 
SSQ-Award just är att ge konkret informationsunderlag till förbättringsarbete. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Alla är vinnare! Utöver dessa diplom har samtliga 18 deltagare fått ett certifikat 
som bevis för sitt deltagande i SSQ-Award tillika bevis på att man aktivt arbetar 

för en hög service-och kvalitetsnivå.  
 
 

Fyra hedersomnämnanden delades också ut till deltagare som arbetat särkilt 
innovativt och målmedvetet med sin verksamhet utifrån några olika perspektiv: 

 
Hotel Birger Jarl  Marknad 

Varbergs Kurort Hotell & Spa  Gäst 
Hotel Diplomat  Medarbetare 

Umeå Folkets Hus  Miljö 
 

Det är tredje gången Hotel Birger Jarl, Hotel Diplomat och Umeå Folkets Hus 
tilldelas hedersutmärkelser.  

 
 

Prisutdelningen förrättades på SHIE-mässan av Roger Kellerman, Meetings 
International, Ninni Dickson, chefredaktör Restauratören samt Jan Stenberg, 

ordförande i juryn för hedersomnämnanden.   
 

 
Bilder från prisutdelningen och mer information finns inom kort att hämta på                                    

www.ssq-award.net. 

 
 

 
 

 
 

För mer information, kontakta:  
 

Lena Cederlöf                            Anna-Karin Edberg                      Barbro Netz 
070-508 13 86                          070-200 87 45                            070-660 6977 

 
 

 
SSQ-Award är en kvalitetsutmärkelse för serviceföretag inom hotell- och 
konferens-branschen.  Fem undersökningar ingår i SSQ-Award: Gäst- och 

medarbetarundersökningar, anonyma gästbesök, anonyma gästkontakter  

(e-post, telefon och web) samt en miljökartläggning. Kombinationen av 
undersökningar gör konceptet SSQ-Award unikt! 

__________________________________________________________ 

 
SSQ-Award / AB Better Business Vargmötesvägen 4, 186 30 Vallentuna, Sweden 

E-mail: info@ssq-award.net tel: 08–5118 5110 Fax: 08-5118 5120 
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