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En App som Mäter Gästnöjdhet Under en
Hotellvistelse
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING AV Stina Andreason, Ebba Lundvall

DET ÄR VIKTIGT FÖR HOTELL ATT FÅNGA UPP KLAGOMÅL OCH KOMPENSERA EN MISSNÖJD GÄST INNAN HEN
LÄMNAR HOTELLET OCH DÄRMED RISKERA ATT DET SKRIVS EN DÅLIG RECENSION PÅ NÄTET. EN DÅLIG RECENSION
KAN FÖRSTÖRA HOTELLETS RYKTE OCH PÅVERKA ANTALET BOKNINGAR OCH KUNDFÖRTROENDET

Studiens syfte var att undersöka hur man kan mäta
gästnöjdhet under tiden gästen är kvar p̊a hotellet. Stu-
dien undersöker därför när gäster är mest mottagliga att
svara p̊a en utvärdering, vad som är värdefullt för hotel-
len att veta om gästen och hur utvärderingen ska vara
designad för att vara lockande att svara p̊a. Studien re-
sulterade i en applikation med funktioner att ta emot no-
tifikationer med utvärderingar vid olika tidpunkter. Ap-
plikationen är tänkt att integreras med hotellens egna
app.

Designprocessen är uppdelad i fyra faser, un-
dersökningsfas, konceptfas, utvecklingsfas och implemen-
tationsfas. Undersökningsfasen innebar litteraturstudier
och intervjuer för att f̊a en fördjupad först̊aelse av behov
och önskem̊al inom hotellindustrin. B̊ade hotellpersonal
och potentiella hotellgäster intervjuades.

I konceptfasen analyserades all information och data
som har samlats in under undersökningsfasen för att pri-
oritera funktioner och krav p̊a den blivande applikato-
nen. Konceptfasen resulterade i ett schema med förslag
p̊a vilka fr̊agor som kan ställas och vid vilket tillfälle för
att sprida ut fr̊agorna s̊a mycket som möjligt under en
hotellvistelse.

Designfasen var en iterativ process med fyra iteratio-
ner, i första iterationen skissades olika prototyper p̊a hur
utvärderingar kunde se ut med olika sätt att interagera
p̊a. Punktröstning användes för att välja ut sex favori-
ter som utvecklades till mer avancerade prototyper under
andra iterationen i Adobe XD som är ett designverktyg
för mobilappar och hemsidor. Användartester utfördes
för att undersöka vilka ikoner och vilken betygskala som
uppskattades mest. Resultatet fr̊an andra iterationen
utvärderades och de mest populära designvalen kombi-
nerades och designades i olika färgkombinationer i tredje
iterationen för att undersöka vilka färger som är mest
tilltalande. I den fjärde och sista iterationen testades he-
la användarflödet, d.v.s. hur utvärderingarna skulle visas
för användarna och hur de skulle kunna klickas bort för
att sedan resultera i en slutgiltig prototyp.

I implementationsfasen utvecklades prototyperna Re-
act Native som är ett verktyg för att utveckla mobilappar
för att sedan testas en sista g̊ang för att f̊a ett slutgil-
tigt utl̊atande. De implementerade utvärderingsförslagen
var uppskattade och testpersonerna tyckte det var en
snygg design som var smidiga och enkla att svara p̊a,
utvärderingsförslagen visas i bilden nedanför.

Studien visade att testpersoner vill att det ska g̊a snabbt
att svara p̊a utvärderingarna och dem ska vara enkla att
först̊a. De uttryckte positiva åsikter och kroppsspr̊ak till
ovanliga designförslag och till ovanliga färger men valde
ofta den design som de är mest vana vid och har sett
förut, t.ex. är det vanligt att ha en betygsskala med fem
stjärnor och det är vanligt att stjärnor är gula. B̊ade tes-
ter och intervjuer visade att det kan vara sv̊art att ändra
p̊a ett beteende, om man är van vid att aldrig svara p̊a
en utvärdering s̊a kan det vara sv̊art att f̊a dem börja
göra det. Testerna visade att testpersonerna gärna vill
ha möjlighet att lägga till feedback för att utveckla sitt
svar men att det ska vara frivilligt.

Studien är riktad till dem som vill arbeta med
gästnöjdhet och feedback för att kunna erbjuda bästa
möjliga förutsättningar. Det finns m̊anga intressanta
riktningar för fortsatt undersökning och utveckling.


