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Förord 
Kandidatuppsatsen ”Differentiering & identitet i konkurrenskraftiga ö-områden – en studie 
om öar i Thailand och deras varumärkesidentitet utifrån ett besökarperspektiv” är författad 
av Elias Holmberg och Tony Vickgren under 20 veckor, höstterminen 2018. Vi har 
genomgående arbetat tillsammans med uppsatsens alla delar men ett huvudansvar fördelades 
på några delar i studien.  
 
Huvudansvar fördelat enligt uppsatsens kapitel:    

Inledning – Holmberg 
Metod – Vickgren 
Teori – Vickgren 
Empiri – Holmberg 
Analys – Holmberg & Vickgren 
Slutsatser - Holmberg & Vickgren  
 
Tack till alla som medverkat i studien samt till de som givit synpunkter under arbetets gång.  



 

Sammanfattning 
Titel: 

Differentiering och identitet i konkurrenskraftiga ö-områden 
- En studie om öar i Thailand och deras varumärkesidentitet utifrån ett besökarperspektiv 

 
Under vårterminen 2018 har författarna till denna undersökning fördjupat sig inom 
differentiering och identitet i ett konkurrenskraftigt ö-område. Två konkurrenskraftiga ö-
destinationer i Thailand har identifierats (Koh Tao & Phi Phi). Detta för att undersöka vilka 
faktorer inom varumärkesidentitet som är betydande för turister som besöker destinationerna. 
 
Syftet med denna studie är att identifiera konkurrenskraftiga ö-destinationer i Thailand samt 
från ett besökarperspektiv utreda vilka faktorer inom destination branding som är av vikt för 
att differentiera sig och skapa en identitet på marknaden. 
 
Studien är genomförd med hjälp av metodiska tillvägagångssätt och empiriska data har samlats 
in, som vidare tolkats med hjälp av teoretiska utgångspunkter. Studien är främst en kvantitativ 
sådan då stora delar av det empiriska materialet utgörs av två enkätundersökningar, som 
besvarats av respondenter som tidigare besökt ö-destinationerna. 
 
Studiens resultat visar att Koh Tao och Phi Phi som destinationer är konkurrenskraftiga och att 
olika faktorer inom varumärkesidentitet kan användas för att urskilja olika destinationers 
attribut. Resultaten har även bidragit till en ökad förståelse kring besökare och deras åsikter 
gällande konkurrenskraftiga ö-destinationers varumärken. 
 
Nyckelord: Destinationens varumärke, destinationens varumärkesidentitet, ö-turism, 
konkurrenskraftig destination, differentiering & identitet  



 

Abstract 
 
English title: 

Differentiation and identity in competitve island destination areas 
- A study about islands in Thailand and their brand identity from a visitor perspective 

 
During the spring semester of 2018 the authors of this bachelor thesis, in tourism sciences, have 
studied the subject of destination brand identity. In order to study the matter, two highly 
competitve island destinations in Thailand (Koh Tao & Phi Phi) were identified as subjects for 
further research. Contributing factors in the context of brand identity were then applied and 
studied separately on both destinations, in order to identify the factors of importance.   
 
The aim of this study is to identify competitive island destinations in the competitive tourism 
region of Thailand and, from a visitor perspective, determine what factors in destination 
branding that are important to differentiate and create an identity on the market.  
 
To conduct the study several methodological approaches were carefully chosen to collect 
empirical data. The collected data were then analyzed based on a theoretical framework. The 
primary method used in this study has it’s origins in a quantitative approach, where most of the 
data got collected from two surveys. Purpose of this study suggests it derives from a visitor 
perspective, thus respondents of the surveys have all visited the chosen subject(s) and/or at least 
one other island destination in Thailand.  
 
Results of the study highlights Koh Tao and Phi Phi as competitive island destinations in a busy 
tourism region and that factors, within the concept of destination brand identity, is necessary to 
differentiate destinations and their unique characteristics. The results have also contributed to 
increased understanding of visitors and their views on the destinations seperate brand identities. 
 
Keywords: Destination branding, destination brand identity, island tourism, competitive 
destination, differentiate & identity 
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1. Inledning 
Thailand som destination med dess många öar är i dagsläget ett attraktivt resmål bland turister 
runt om i världen. Med sin gynnsamma geografiska belägenhet, när det kommer till klimat och 
natur har detta land kommit att bli ett av de populäraste resmålen att besöka (UNWTO, 2017). 
Kan denna popularitet för destinationen som resmål leda till ett stort behov för de lokala 
destinationerna i Thailand att säkerställa sin varumärkesidentitet? 

I denna uppsats studeras och identifieras konkurrenskraftiga ö-destinationer i Thailand och 
genom detta ta reda på vilka faktorer inom destinationens varumärke som är viktiga att förhålla 
sig till för att skapa en unik identitet samt differentiera sig på marknaden. Detta kommer att 
undersökas ur ett besökarperspektiv, vilket enligt oss är intressant då tidigare forskning inom 
området inte existerar i särskilt stor utsträckning. Därmed finns förhoppningar att kunna fylla 
eventuella hål i den befintliga forskningen.  

För att studien skall nå ett så bra resultat som möjligt kommer metoden anpassas för det 
specifika problem som valts att studeras. Tillvägagångssättet för arbetet är därför, framförallt, 
av kvantitativ härkomst. Genom att applicera en kvantitativ undersökningsmetod ur ett 
besökarperspektiv önskar vi bringa klarhet i hur de studerade destinationerna kan använda sig 
av varumärkesidentitet. För att ta reda på detta har ett syfte med tillhörande frågeställningar 
konstruerats som fortsättningsvis kommer att vara utgångspunkten för hur studien genomförs.  

 
1.2 Bakgrund 
Att utveckla mindre öar för turism och ökad attraktionskraft är mycket eftertraktat. Det är 
framförallt kombinationen av stränder, klart vatten, korallrev och dramatiska landsformer som 
attraherar turismutveckling till mindre öar, främst i tropiska miljöer (Wong, 1998). Ö-turism 
är något som har existerat sedan romartiden påstår och sedermera, i modern tid, har små ö-
destinationer utvecklats till något som är attraktivt för turister, här frambringas känslan av 
tidlöshet, avlägsenhet och isolering (Stylidis, Terzidou & Terzidis, 2007). Öar har länge ansetts 
som ”idylliska” destinationer, det är då framförallt känslan av avlägsenhet samt genuina kultur- 
& naturupplevelser som motiverar turister till dessa platser (Carlsen & Butler, 2011, s.1, 16).   
 
Sydostasien, som geografiskt område, ansågs 1998 som kanske världens mest betydelsefulla 
och snabbast växande turistdestination. Kustturism är det som starkast präglar Sydostasiens 
attraktionskraft, med Thailand i toppen av den pågående och framtida utvecklingen. Hela denna 
region innehar resurser som förknippas med god turismutveckling, såsom tusentals öar, 
stränder, korallrev och kulturarv (Wong, 1998). År 2016 var Asien den snabbast växande 
regionen för turism, där resultaten för Sydostasien är fortsatt starkt växande från föregående år. 
Thailand stod för den starkaste tillväxten och fortsätter därmed att växa på listan över de högst 
rankade destinationerna i världen med 32,6 miljoner internationella besökare 2016 (UNWTO, 
2017). Den utländska turismen är också landets absolut största exportvara. Thailand har 
hundratals öar där många av dessa är utvecklade för turistiska ändamål (huffingtonpost.com, 
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2017). Stora delar av Thailands kust- och ö-områden erhåller natursköna och kulturella värden, 
vilket bidrar till en hög mänsklig inblandning och expandering av turism (Green, 2005).    
 
Främjandet av destinationer går tillbaka till 1800-talet och har lett till uppkomsten av begrepp 
som platsmarknadsföring och branding, även om dessa uttryck är relativt nya i den akademiska 
världen (Zenker & Beckmann, 2013). Arbeten med användande och utvecklande av 
varumärkesidentitet har inom destinationsutvecklingen kommit att bli en viktig faktor inom 
modern turism (Blain, Levy & Ritchie, 2005; Bregoli, 2013; Li & Kaplanidou, 2013; Wheeler, 
Frost & Weiler, 2011). Enligt Cai (2002) kan en destinations varumärke definieras som 
uppfattningar om en plats som återfinns i de föreställningar som behållits i besökarnas minnen. 
Forskare hävdar att varumärkesidentifikation är viktigt för en turistdestination som identifieras 
och differentieras från sina konkurrenter i målmarknadens sinnen (Qu, Kim, & Im, 2011). Att 
arbeta med destinationens varumärke är därför en process som kan användas av 
destinationsmarknadsförare för att locka turister eller få en konkurrensfördel jämfört med andra 
liknande destinationer (García, Gómez, & Molina, 2012). 
 
När det kommer till varumärkesidentiteten hos destinationer kan de handla om att stödja, 
uttrycka, kommunicera och belysa viktiga kärnvärden för den geografiska platsen i fråga 
(Wheeler, et al., 2011). En stark varumärkesidentitet som är positivt upplevd och förstås av 
konsumenterna främjar utvecklingen av förtroende, vilket skiljer varumärket från sina 
konkurrenter (Ghodeswar, 2008). Med den globala kontexten kan varumärkesidentiteten hos 
en plats eller destination skapa eller upprätthålla en särskiljande konkurrensfördel (Konecnik 
& Go, 2008).  
 
Ett turistmål och dess varumärkesidentitet kan undersökas utifrån det yttre perspektivet för 
varumärkesskapande som syftar till besökarperspektivet. En destination som är införstådd med 
att turisterna hjälper till att differentiera destinationens varumärke från konkurrens har, 
möjlighet att bli en stark sådan (Cai, 2002; Del Chiappa & Bregoli, 2012). Del Chippa och 
Bregoli (2012) understryker därför vikten av att studera hur en destinations varumärke uppfattas 
av turister.  
 
Destinationer runt om i världen utvecklar marknadsföringsinsatser för att öka besökarantalet 
samtidigt som de försöker skilja sig från andra destinationer (McManus & Connell, 2014). 
Denna konkurrens har lett till att destinationer lyckats skapa en framgångsrik varumärkesbild 
som kan attrahera besökare. Detta leder även till ett erbjudande om en bonus som bygger på ett 
"identifierbart, differentierat värde" (Leventhal, 1996).  
 
 
1.3 Problemformulering 
I och med att Kustturism är det som starkast präglar Sydostasiens attraktionskraft, med Thailand 
i toppen av den pågående och framtida utvecklingen, krävs insatser hos de lokala 
destinationerna för att kunna konkurrera om besökarna (Wong, 1998). Turistdestinationer som 
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öar stöter ofta på utmaningar och svårigheter vid utvecklingen av nya turistaktiviteter (Modica 
& Uysal, 2016, s.34). 
 
Individer reser till destinationer för att skapa semesterupplevelser i form av att exempelvis 
besöka attraktioner eller njuta av ett annorlunda klimat. Detta i sin tur resulterar i deras 
interaktioner på de platser de besöker. Platser som specifika öar i ö-områden eller andra typer 
av destinationer kan ha önskemål om att bli en populär destination. Att bli ett sådant erkänt 
resmål kräver ett väl planerat marknadsföringsmål. Detta i kombination med att upprätthålla en 
positiv bild i besökarnas sinnen kan bli ännu svårare. Små stater och ö-nationer kan behöva 
hantera olika utmaningar från de som står inför stora destinationer (Wang, 2011, s.6). 
  
Utmaningar som destinationer står inför gällande branding har dokumenterats i litteraturen 
(Morgan, Pritchard, & Piggot, 2002; Pike, 2005). Vanligen uppstår problem när det kommer 
till att bygga varumärkesbilden som presenterar en enhetlig och meningsfull representation av 
destinationens kärnvärden. Ett annat befintligt hinder för destinationens varumärkesidentitet är 
begreppet selektivitet. Ett varumärke kan inte på ett effektivt sätt inkludera alla destinationens 
attribut. Val måste göras för att bestämma vilket element i destinationen som kommer att 
markeras för att driva varumärkesbilden (Ekinci, 2003). Detta fenomen tas även upp av Ooi 
(2004) som beskriver hur ett varumärke oundvikligt måste sättas inom ramar och att 
destinationen paketeras så att vissa attribut markeras medan andra marginaliseras och 
decentreras. 
  
I ett geografiskt område som Thailand med sina hundratals öar utvecklade för turistiska 
ändamål råder i det en hög mänsklig inblandning och en expanderande turism (Green, 2005). 
Dessa är ö-destinationer med gynnsamma klimat belägna på en attraktiv plats vilket leder till 
att de benämns som platser turister åker till för att uppleva så kallad ”Tre S” turism där de tre 
S:en står för, sol, sand och hav. I och med att de olika öarna är starkt knutna till klimatet samt 
den geografiska punkten kan antaganden göras att det är svårt att skilja sig från konkurrerande 
ö-destinationer när det kommer till varumärkesidentitet (Ritchie & Geoffrey, 2003, s.9). Detta 
då de olika öarna förmodligen har likvärdiga attraktioner och upplevelser att erbjuda. Ö-turism 
beskrivs som en möjlighet att uppleva naturliga, kulturella och sociala attraktioner (Nunkoo, 
Gursoyb, Uwaheer, 2010) vilket i sin tur kan leda till att besökarens bild av platsen försämras, 
samtidigt som öns fysiska omgivning påverkas negativt (Garcia-Falcon & Medina-Munoz, 
1999).  
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är: Att identifiera konkurrenskraftiga ö-destinationer i Thailand 
samt från ett besökarperspektiv utreda vilka faktorer inom destinationens varumärke som är 
av vikt för att differentiera sig och skapa en identitet på marknaden. 
 
1.5 Frågeställningar 
 

•   Vilka ö-destinationer har starkast identitet på den Thailändska turismmarknaden?  
 

•   Vad är det som utmärker destinationernas varumärken och gör dem 
konkurrenskraftiga utifrån besökarnas attityder? 
 

 

1.6 Avgränsningar 
Inom varumärkesidentitet och marknadsföring av destinationer finns en hel del olika intressanta 
och viktiga fenomen att studera närmare. Något som lades märke till i förstadiet av denna studie 
är bristen på studier och forskning som belyser varumärkesidentitet hos destinationer ur ett 
besökarperspektiv. Samtidigt som detta observerades kunde ett konstaterande göras att den 
vanligaste utgångspunkten för forskning inom detta område syftar till ett producentperspektiv 
och handlar om hur stora aktörer kan tjäna mycket pengar på turism. Detta har lett till att en 
avgränsning till besökarperspektivet inom varumärkesidentitet har gjorts. 
 
Vidare har även avgränsningar gjorts när det kommer till val av destinationer och geografiskt 
område. Destinationsobjekten som valdes att studeras blev öarna Koh Tao och Phi Phi I 
Thailand. Thailand är ett välkänt resmål som ligger geografiskt placerat centralt i Sydostasien 
och gränsar till Myanmar i norr, Laos, Vietnam & Kambodja i öst samt till Malaysia i söder (se 
karta, figur 1 nedan). I ett tidigt stadium i studiearbetet gjordes det klart att två öar med 
konkurrenskraftiga egenskaper skulle väljas ut som studieobjekt. För att finna dessa två gjordes 
en datainsamling där vi kunde få en klarhet i vilka av Thailands öar som faktiskt anses ha ett 
konkurrenskraftigt varumärke. Resultatet av denna datainsamling ledde fram till avgränsningen 
att studera öarna Koh Tao och Phi Phi. 

Öar präglas i dagsläget av stora problem när det kommer till hållbarhet som i många fall är 
kopplat till turism. Vi är medvetna om att detta är ett mycket intressant och viktigt område att 
nämna när det kommer till studerande av just öar. Dock har avgränsningar gjorts som syftar till 
att inte nämna dessa problem i denna studie då det inte ses som särskilt relevant för uppsatsens 
problem. 
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Figur 1 Egen karta, Thailand i världen 

 
 
1.7 Definitioner & begrepp 
Brand/varumärke: Ett varumärke är ett karakteristiskt namn, slogan, logga, symbol och/eller 
något annat särdrag som kännetecknar produktens, alternativt tjänstens, identitet på 
marknaden och differentierar sig mot konkurrenters erbjudanden (American marketing 
association). 
 
Branding: Branding är de marknadsföringsaktiviteter där företaget eller organisationens 
varumärke kommuniceras mot kunden, i syfte att skapa bilder, intryck och känslor 
(Ghodeswar, 2008; Ng, 2018). 
 
Destinationens varumärke: Likt en produkt eller tjänst kan turistdestinationer uppfattas som 
säregna varumärken. Att differentiera destinationen mot andra och kommunicera identiteten 
är de som innefattar destinationens varumärke (Ekinci et al., 2007).   
 
Destinationens varumärkesidentitet: Innefattar fem faktorer (destination image, awareness, 
quality, personality & culture) som påverkar den totala bilden av destinationens 
varumärkesidentitet (Tsaur, Yen & Yan, 2016). 
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2. Metod 
Kapitlet avser att redogöra för de metodologiska tillvägagångsätten och processen bakom 
studien. Metoden är framtagen för att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens syfte. Här 
presenteras infallsvinkeln i studien, insamling, analysering och hantering av data samt 
praktiskt tillvägagångssätt med kritik och etiska aspekter som följd. 
 
2.1 Forskningsansats 
När det talas om hur den sociala verkligheten skall studeras så kan samhällsvetenskapliga 
metoder nära förknippas med hur forskare skapar sig olika uppfattningar, utifrån dennes 
verklighet (Bryman, 2011, s.33). Metoder har som avsikt att föra samman teori och praktik, där 
forskaren skall fastställa hur data bör samlas in för att testa sin teori. Något som ofta används 
som utgångspunkt inom samhällsvetenskaplig forskning är ’ontologiska frågeställningar’, 
frågeställningar som rör ”vad som finns” (Bryman, 2011, s.35). Bryman menar att det finns två 
synsätt inom ontologi, dessa är objektivism och konstruktivism. Dessa synsätt innebär, 
huruvida de/det som studeras skall betraktas som objektiva enheter eller konstruktioner på 
uppfattningar och handlingar. Båda dessa betraktelsesätt kan således bedömas som ontologiska 
ståndpunkter. 
  
Den konstruktivistiska synen har en övervägande betydelse i vårt arbete för att besvara 
uppsatsens frågeställningar. Grundtanken med konstruktivism är att den skall framhäva att det 
är människor själva som konstruerar uppfattningar i omvärlden. En ordning i samhället är 
således något som ”förhandlas fram” mellan olika sociala aktörer. Konstruktionism föreslår att 
forskaren utgår ifrån att den ”sociala verkligheten utgör något som sociala aktörer 
kontinuerligt skapar, istället för att se denna verklighet som något yttre i förhållande till 
aktörerna och som helt och hållet styr dem.” (Bryman, 2011, s.38).   
 
En objektivistisk ansats är motsägande mot den konstruktivistiska och associeras ofta som 
kvantitativ metod. Ett objektivistiskt synsätt handlar mer om att upptäcka och göra oss 
medvetna om den faktiska verklighet vi befinner oss i. Detta är ett vetenskapligt synsätt där 
sociala företeelser studeras utifrån faktorer som vi människor inte kan påverka, yttre fakta som 
ligger ”utanför vårt egna intellekt” (Bryman, 2011, s.36).  
  
I denna studie nyttjas en konstruktivistisk metodansats, denna ansats förknippas ofta med 
kvalitativ metod (Bryman, 2011, s.40). Trots att följande studie primärt utgår ifrån kvantitativ 
data används konstruktionism som synsätt. Vilket antyder att egna tolkningar kommer att göras 
utifrån insamlade data. Likväl som att antaganden och teori i viss mån kommer att prövas på 
den verklighet vi befinner oss i, är vi dock försiktiga med att, även, anta en objektivistisk ansats. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
Olika metoder anses ha sina för- respektive nackdelar, distinktionen när en kvalitativ eller 
kvantitativ metod bör anammas är inte alltid lätt att särskilja. Tidigare forskning antar att de 
separata metoderna har sina givna forskningsområden som det ”rätta” eller ”bästa”. 
Undersökningsmetoden bör selekteras utifrån studiens specifika syfte samt att metoder bedöms 
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som lämpliga utifrån forskningsfrågorna (Silverman, 2013, s.9–10). Likheten som kan 
identifieras mellan respektive forskningsmetod är att de båda syftar till att öka förståelsen av 
samhället (Holme & Solvang, 1997, s.76). 

  
Kvantitativ forskning består av data som kan beskrivas som fasta, faktiska och mätbara 
numeriska värden (Bryman, 2011, s.150; Holme & Solvang, 1997, s.76). Kvantitativa metoder 
har ett deduktivt synsätt, vilket innebär, generellt, att dem är ’teoriprövande’ menar Bryman 
(2011, s.26–27, 40). Här har forskaren som utgångspunkt att testa en teoris sanningshalt i form 
av ”stämmer” eller ”stämmer inte”. Siffror, som mätbart värde, tillhandahåller konkreta resultat. 
Något som ofta används i samband med kvantitativ insamlingsmetod är enkäter. Situationer där 
undersökaren vill sätta siffror på undersökningsmaterialet eller har för avsikt att analysera 
numeriska data, är situationer där kvantitativa metoder fungerar som bäst (Eliasson, 2013, s.23). 
Att skapa sig en bred uppfattning om, exempelvis, attityder inom en specifik grupp eller ett 
undersökningsområde är starkt förknippat med tillvägagångssättet menar Eliasson (2013, s.28). 
Kvantitativ metod som praktiskt tillvägagångssätt har sitt fokus i den sociala verklighet som 
existerar och skapar en kvantifierbar, objektiv verklighet av det som studeras (Bryman, 2011, 
s.40, 150–151). Tillvägagångssättet används inom samhällsvetenskaplig forskning då den 
alltjämt bevisar en hög träffsäkerhet i våra levnadsförhållanden (Holme & Solvang, 1997, 
s.157). 
  
När det talas om kvalitativa metoder så anses det ofta vara mer djupgående och samtidigt mer 
kontroversiella. I jämförelse mot en kvantitativ metod så ligger tonvikten, här, på tolkning och 
analys av ord samt åsikter snarare än siffror. Kvalitativ forskning ser ofta relationen mellan 
teori och forskning på ett sätt att teorier genereras snarare än testas. Detta är ett så kallat 
induktivt synsätt (Bryman, 2011, s.40, 340–342). Forskarens egna uppfattningar och tolkningar 
av insamlad information står i fokus i en kvalitativ metod, där, exempelvis, 
samhällsvetenskapliga frågeställningar bedöms utifrån sociala processer (Holme & Solvang, 
1997, s.76). Denna forskningsmetod anses, enligt Bryman (2011, s.36–37), också som ett 
konstruktivistisk och kunskapsteoretiskt förhållningssätt, där forskaren skapar sig en 
uppfattning om den sociala verkligheten utifrån hur deltagare eller aktörer tolkar en social 
verklighet i en viss miljö. 
  
Undersökningen kommer ha sin primära grund i den kvantitativa delen av arbetet. Denna del 
består av två enkätundersökningar som undersöker attityder kring varumärkesidentitet utifrån 
ett besökarperspektiv. Starten av arbetet har däremot sin grund i en kvalitativ metod. Vikten 
kommer inte att ligga på denna del, men den är avgörande för att fastställa ö-destinationer som 
studieobjekt. Metoden består av en litteraturundersökning, som vidare kommer att tolkas utifrån 
forskarnas interpretation av det införskaffade textmaterialet. 
 

2.3 Datainsamling 
2.3.1 Primär- & sekundärdata 
Denna studie är präglad av både primär- och sekundärdata. Sekundärdata är tidigare gjorda 
undersökningar, data som analyserats utifrån andras utgångspunkter (Eliasson, 2006, s.24, 54). 
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Sekundärdata kommer att sammanställas genom en litteraturundersökning, analyseras och 
presenteras som empiri. Framförallt studenter som arbetar med tidspressade examensarbeten 
men även etablerade forskare använder sig ofta och har stor nytta av sekundärdata. 
Användningen av sekundärt material är tids- och ekonomiskt sparande samtidigt som 
informationen ofta kan vara av hög kvalitet (Bryman, 2011, s.300–301). 
  
Trots fördelar med tidigare analyserad och sammanställd data, kommer primärdata redogöras 
som huvudsaklig informationskälla i denna studie. Primärdata kan förklaras som den data 
forskaren själv sammanställt och analyserat utifrån ett lämpligt metodiskt val. Detta möjliggör 
för en enklare kontrollering av studiens process och presenterade resultat (Eliasson, 2013, s.24). 
Den kvantitativa delen i detta arbete (enkätundersökningen) kommer stå som grund för den 
primära datan.  
 
2.3.2 Kvalitativ studie – framtagning av studieobjekt 
Inom kvalitativ forskning ryms flera olika tillvägagångssätt för att samla in data. Insamling av 
tidigare författade texter och dokument som sedan analyseras av forskaren är en kvalitativ 
metod (Bryman, 2011, s.344). Utifrån att texter analyserats så skall en tolkning formuleras, en 
tolkning av texten måste ske för att kunna utvinna någon form av mening och innebörd av 
materialet (Bergström & Boréus, 2012, s.30). 
  
Då syftet med denna studie föreslår att konkurrenskraftiga ö-destinationer skall undersökas, 
måste först och främst destinationerna definieras. Framtagning av destinationer som 
studieobjekt har sin grund i en datainsamling. Denna data utgörs av nödvändig information om 
öar i den förbestämda regionen Thailand. Valet av Thailand som geografiskt område grundar 
sig i egen samt generell kunskap om landet som stark aktör på den globala turistmarknaden. 
Den data som samlats in är sekundär och innefattar tidningar, tidskrifter, webbsidor samt 
diverse listor över populära öar att besöka i Thailand.  
 
Tolkning ingår alltid och är av stor relevans när text- och bildmaterial ska analyseras, oavsett 
materialets särdrag och komplexitet. Tolkningen görs utifrån fem olika element: texten, det 
sociala sammanhang i vilket texten producerats eller konsumerats, avsändaren, mottagaren och 
uttolkaren (Bergström & Boréus, 2012, s.30). Detta material har analyserats och jämförelser 
har gjorts ö-destinationer emellan. Utifrån dessa analyser har sedan ett urval gjorts baserat på 
uppfattningar och erfarenheter som kommit till under analysarbetets gång. Detta 
tillvägagångssätt har resulterat i att Koh Tao samt Phi Phi identifierats som två starka ö-
destinationer i Thailand och kommer, fortsatt, användas som studieobjekt. Genom att söka 
sammanhang och gå på djupet i textmaterialet har studieobjekten uppenbarat sig och urskiljt 
sig något från mängden. Detta är en av styrkorna med kvalitativ metod, att djupgående 
undersöka hur något hänger samman eller uppfattas. Information som inte uppenbarar sig direkt 
utan kräver en större förståelse (Eliasson, 2006, s.21, 27–28). Att granska och analysera 
sekundärdata ger möjlighet att utforska alternativa, tänkbara tolkningar, sådant som inte 
upptäckts i den primära granskningen. Huvudsakligen så bygger denna studie på primärdata, 
men användningen och analys av sekundärdata är av stor nytta, framförallt för studenter med 
ett pressat tidsschema (Bryman, 2011, s.300–301, 534–535).  
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Med det insamlade materialet fanns syftet att identifiera en röd tråd, finna sammanhängande 
uppfattningar om de destinationer som sedan skulle komma att studeras ytterligare. Att finna 
liknande inslag i texterna har fungerat som bakomliggande tanke genom processen.  I kvalitativ 
forskning är en så kallad innehållsanalys den metod som används mest frekvent när text och 
dokument skall analyseras. Denna analysmetod innebär att forskaren har som mål att påträffa 
överensstämmande, bakomliggande teman i texterna som analyseras (Bryman, 2011, s.505). I 
en kvalitativ innehållsanalys krävs ofta mer komplicerade tolkningar, innehållet räknas eller 
mäts inte. Analysmetoden kan appliceras på vilket material som helst så som: reklam, 
turistbroschyrer, romaner, tidningar eller läroböcker (Bergström & Boréus, 2012, s.50). 
 
2.3.3 Enkätundersökning 
Intervju- och enkätundersökningar är något som ofta förknippas med kvantitativ metod. Båda 
dessa metoder utgår från ett frågeformulär, det är snarare tillvägagångssätten som skiljer dem 
åt (Eliasson, 2013, s.25). Eliasson menar att intervjuundersökningar sker muntligt medan 
enkäter utförs i tryckt och/eller digital form. Enkätundersökningar har blivit något signifikativt 
för situationer där respondenterna självständigt svarar på frågorna (Bryman, 2011, s.227). 
Enligt Bryman är det viktigt att tydligt reflektera över utformningen av frågorna i enkäterna, då 
det inte finns någon intervjuare/forskare på plats för att hjälpa till. Att avsiktligt strukturera 
enkäten med färre öppna frågor samt enkla och korta formuleringar är anledningar som kan 
minska bortfall av svar. Enkäter består oftast, övervägande, av ”slutna frågor”, dessa frågor är 
förberedda med svarsalternativ åt respondenten (Eliasson, 2013, s.37). 
  
Framtagningen och idéen kring frågeformuläret och dess struktur har sin grund i Tsaur et als. 
skalutvecklingssystem inom varumärkesidentitet på destinationer (2016). Respondenternas 
attityder sammanställs kring fem separata faktorer kopplat till varumärkesidentitet. Respektive 
faktor har därutöver enskilda påståenden, totalt undersöks 29 stycken påståenden. Svarar på 
frågorna gör respondenten genom att ange en siffra mellan ett till fem. Här representerar siffran 
fem instämmer helt och siffran ett instämmer inte alls, följaktligen mäts alltså resultatet i 
skalsteg. Denna typ av skala kallas Likert-skalan och används ofta för att mäta attityder. Skalan 
behandlar påståenden inom samma ämnesområde (Ejlertsson, 2014, s.95). Genom att summera 
det sammanlagda värdet hos respondenterna påvisas det aktuella attitydvärdet (Tsaur et al., 
2016). I vårt fall kommer ett högre värde representera en positivare syn på varumärkesidentitet. 
  
Genom en enkätundersökning kan vi sammanställa en bred mängd data samtidigt som den 
berättar något om en stor grupp människor (Eliasson, 2013, s.35–37). För att undersöka 
varumärkesidentiteten, utgår frågorna ifrån de platser som tagits fram och säkerställts av oss i 
tidigare skede. Då syftet föreslår att undersökningen utgår från ett besökarperspektiv är det 
således av stor relevans att respondenterna besökt platsen i fråga. Därutöver måste 
respondenterna ha besökt minst en annan ö-destination i Thailand för att en jämförelse skall 
kunna göras. Respondenten behöver således: (1) Ha besökt minst ett av det 
undersökningsobjekt som studeras; (2) Ha besökt minst två ö-destinationer i Thailand. 
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De påståenden i enkäten som är tänkt att mätas, utifrån besökare, är framförallt framtagna 
utifrån tidigare testade enkätfrågor. En del påståenden kommer däremot att anpassas utifrån 
Thailand som geografiskt område, som tropisk miljö samt efter forskarnas egna iakttagelser. 
Påståenden som tagits fram för enkäten reflekterar följaktligen en påstådd bild av Thailändska 
ö-destinationers varumärkesidentitet, enligt oss. Denna påstådda bild testas då via 
enkätundersökningen. Därutöver har även två stycken öppna frågor formulerats och placerats i 
slutet av enkäten. Dessa frågor ger respondenten möjlighet att, på ett sammanfattande vis, med 
egna ord samt mer ingående redogöra för hur platsen uppfattades. 
 
2.3.4 Administrering av enkät  
Enkäten är inspirerad av Tsaur et al. (2016) och tog sin form utefter den teoretiska referensram 
som följer samt i relation till de definierade studieobjekten. Detta för att på bästa vis kunna 
besvara de tidigare angivna frågeställningarna. För att genomföra undersökningen skapades två 
stycken separata enkäter varav den ena behandlar Koh Tao som studieobjekt och den andra 
behandlar Phi Phi. Frågor och påståenden formulerades på svenska och gavs ut i tryckt form 
till 7 stycken respondenter, som alla var antingen släkt eller vänner. Detta var inte en del av den 
officiella undersökningen, utan utfördes för att testa enkätens relevans och huruvida den ansågs 
förståelig, en s.k. pilotundersökning. Det kan vara klokt att genomföra en pilotundersökning för 
att belysa eventuella brister samt att reda ut eventuella funderingar som uppstått under tiden 
enkäten utformats (Eliasson, 2006, s.43).  
 
Pilotundersökningen genomfördes den 17 april 2018. Testpersonerna ansåg att enkäten var 
lättförståelig samt att det formulerade påståendena var relevanta och varierade, däremot ställde 
sig tre respondenter frågande till några påståenden. Formuläret kompletterades därför med två 
stycken öppna frågor efter den utförda pilotundersökningen, annars utfördes inga åtgärder. 
Formulären innehåller totalt 29 st påståenden, 2 st öppna frågor samt frågor om kön, ålder och 
syfte med resan (se de slutgiltiga formulären i bilaga 1 & 2). De tre sistnämnda frågorna 
analyserades däremot inte i denna studie, men samlades in för att eventuellt undersöka 
sammanhang. I slutändan kunde det konstateras att de inte skulle ha någon betydande roll för 
att besvara studiens frågeställningar.   
 
Enkäterna färdigställdes och gavs ut officiellt mellan den 18 april och 4 maj, 2018. De 
slutgiltiga formulären översattes även till engelska, för möjlighet att distribueras till resande, 
boende och arbetande vänner i Thailand respektive Indonesien. Enkätundersökningarna 
genomfördes både i tryckt form och digitalt. De tryckta versionerna besvarades, framförallt, av 
släkt, vänner samt av flertalet studenter. Då formulären har många frågor/påståenden och kan 
vid första anblick anses som relativt mödosamma, föredrog vi att kunna iaktta respondenterna 
och på så vis kunna säkerställa ett seriöst deltagande. Enkäterna delades även digitalt via e-mail 
och på sociala medie-sajten Facebook. På Facebook bad vi kontakter i våra personliga nätverk 
att svara på enkäterna, dessutom delades dem i grupper som “Svenskar i Thailand” och “Vi 
svenskar i Thailand” som tillsammans har flera tusen medlemmar.  
 
Sammanlagt sammanställdes 117 enkäter i Koh Tao undersökningen medan 133 respondenter 
deltog i undersökningen om Phi Phi. Den kvantitativa datan från enkätundersökningarna 
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sammanställdes och bearbetades i datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). Detta för att enkelt kunna ordna all information och samtidigt få tillgång till 
programvarans verktyg för analys samt de statistiska mått som tillhandahålls.  

 
2.4 Kvantitativ analysmetod 

Univariat analys 
Värden som presenterar och beskriver de undersökta variablerna varierar beroende på vilken 
typ av variabeldata som skall analyseras. Utifrån svarsalternativen på respektive variabel kan 
den absolut viktigaste delen (de s.k. centralmåttet) bestämmas, oavsett vilken typ av variabel 
det rör sig om (Eliasson, 2006, s.69). För att analysera den kvantitativa datan kommer en 
univariat analys användas. Univariat analys appliceras för att läsa av en variabel i taget 
(Bryman, 2011, s.322.) Genom att analysera en variabel i taget kan ett medianvärde på 
respektive påstående fastställas samt ett totalt centralmått för alla påståenden inom en specifik 
faktor. Medianvärdet är normalt förekommande vid analys av ordinalvariabler enligt Bryman 
(2011, s.322). En ordinalvariabel är ett numeriskt värde som kan rankas från högst till lägst 
(Eliasson, 2013, s.70).  I vårt fall grundar sig den kvantitativa undersökningen i just 
ordinalvariabler. Värdena för variablerna förefaller på en Likert-skala.  
 
Genom att rangordna ett totalt antal numeriska värden, går det genom att fastställa det mest 
typiska värdet få fram ett centralmått för hela variabeln. Medianvärde är de verktyg som 
används för att ange centralmåttet på variabler som kan rangordnas från lägst till högst. 
Medianen delar därefter in värdena i två delar om mittpunkten, till vänster återfinns det låga 
värdena och det höga till höger (Bryman, 2011, s.324). Medianen går dessutom att kombinera 
med kvartiler. Kvartiler är tre punkter som delar in svarsalternativen i fyra separata, men lika 
stora grupper. Grupperna fungerar sedan som ett spridningsmått, desto närmre värdena inom 
de respektive kvartilerna ligger gentemot medianen, desto mindre är spridningen i förhållande 
till centralmåttet (Eliasson, 2006, s.70). Den första kvartilen representerar en fjärdedel, den 
andra är samma sak som medianen (två fjärdedelar) och den övre kvartilen beskriver att tre 
fjärdedelar är mindre än den tredje punkten se figur 2. Detta används i analysdelen av arbetet 
för att påvisa, eventuella sneda fördelningar.  
 
 

 
Figur 2 Egen tolkning, kvartiler som spridningsmått 
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Cronbachs alfa 
Cronbachs alfa är ett verktyg som används inom statistik för att mäta den interna konsistensen 
på ett test eller en skala. Det statistiska måttet genererar ett tal mellan 0 och 1, detta tal är det 
som mäter den interna konsistensen och reliabiliteten där 1 avspeglar en idealisk intern 
reliabilitet och 0 påvisar att det inte finns någon intern reliabilitet alls (Tavakol & Dennich, 
2011; Bryman, 2011, s.162). Den interna konsistensen kan förklaras som hur alla värden inom 
ett test eller specifik kategori faktiskt mäter samma koncept. Således går det att fastställa 
separata variablers interrelation. Ju högre relation det är variablerna sinsemellan desto högre 
blir värdet av alfa. Det finns varierande åsikter om vilka värden av alfa som anses acceptabla, 
dessa värden kan variera mellan 0,75 till 0,95 (Ejlertsson, 2014, s.98; Tavakol & Dennich, 
2011). Siffran 0,8 används, generellt, som normalt för en acceptabel nivå för att mäta den 
interna reliabiliteten. Dock kan en lägre siffra som 0,7 anses godtycklig, en minimal nivå på 0,6 
kan till och med i vissa fall anses som tillfredsställande (Bryman, 2011, s.162). Det finns flera 
aspekter som kan påverka värdet av alfa som: antalet variabler inom ett test, variablernas 
interrelation eller ett lågt antal frågor/påståenden. Alfa är ett betydelsefullt medel för att 
utvärdera frågeformulär något som kan lägga grunden till pålitlig data, något som är viktigt vid 
vetenskapliga studier. Den interna konsistensen bör därför fastställas för att säkerställa dess 
meningsfullhet (Tavakol & Dennich, 2011). 
 
Alfa har sin grund i ‘tau-equivalent model’, denna modell antar att samma testvariabel mäter 
samma dolda egenskaper på samma skala (se figur 3). Figur 4 är en egen, förenklad tolkning 
av modellen och hur ett slutgiltigt alfa framställs i denna studie. X1 - X5 framställer de faktorer 
vars reliabilitet och interrelation mäts inom konceptet varumärkesidentitet (‘Y’ i modellen). En 
positiv siffra, någonstans mellan ,95 och ,70 som alfa skulle tyda på en positiv reliabilitet. En 
mer detaljerad beskrivning av hur Cronbachs alfa utläses av enkäterna tas upp i kapitel 5 
Analays.  
 
 

 

 
Figur 3 Tau-equivalent model Figur 4 Egen tolkning, Cronbachs alfa 
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Kodning, tematisering & summering 
Kodning, tematisering och summering är tre olika nivåer inom en modell för analys av empirisk 
data. De olika nivåerna bygger på att datamaterialet skall gås igenom flertalet gånger till dess 
att resultatet av tolkningarna anses pålitliga. Analysmetoden bedöms som högst relevant när 
det empiriska materialet framförallt består av information från kvalitativa intervjuer (Hjerm & 
Lindgren, 2014, s.34). Denna studie innehåller inga kvalitativa intervjuer men öppna 
enkätfrågor närmar sig djupet något som en kvalitativ intervju gör, då respondenten själv får 
formulera sitt svar (Eliasson, 2006, s.36–37). Trots att materialet inte har samma komplexitet 
som en kvalitativ intervju så har denna teknik anammats för att sammanställa svaren på de 
öppna frågorna i enkätundersökningen. Svaren bearbetades växelvis mellan de tre olika 
nivåerna (Kodning, tematisering och summering) och transkriberades till en enhetlig, mer 
hanterbar text. Efter transkriberingen har data studerats för att tolka och finna intressanta 
iakttagelser samt nyckelord som, på något sätt, kan kopplas direkt till de ursprungliga 
frågeställningarna och sammansvetsa teori med empiri. Materialet som vi ansett vara av högsta 
relevans har sedan fått utgöra temat för analysen. Med tema menar vi funna, betydelsefulla 
kopplingar mellan det mest intressanta och värdefulla som tolkats av materialet. Målet med att 
finna ett tema är att kunna förklara det som studeras mer djupgående och följaktligen kunna dra 
slutsatser.  
 
2.5 Reliabilitet och validitet 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är reliabilitet och validitet något som är av yttersta vikt 
för en total bedömning av studien. Replikation är ett tredje, prövande kriterium inom 
forskningssammanhang som anses vara av hög relevans. Begreppet innebär att studien skall 
kunna reproduceras eller upprepas (Bryman, 2011, s.49). Någon vidare förklaring till begreppet 
replikation exkluderas däremot framöver, då innebörden är tämligen jämförbar med reliabilitet. 
Dessutom är replikationer ovanliga inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011, s.49). 
Vidare kommer begreppen reliabilitet och validitet behandlas. Kriterierna varierar också 
kvalitativa och kvantitativa metoder emellan, det kommer således förklaras inom respektive 
område.    
 
En hög precision och tillförlitlighet är viktigt inom forskning vilket en god reliabilitet skall 
säkerställa. Att testa reliabilitet innebär att resultat från liknande undersökningar, utförda på 
samma vis av samma studieobjekt/fenomen, jämförs och samma slutsats uppnås. Reliabiliteten 
anses också hög om personen får samma resultat om analysen skulle göras om vid ett annat 
tillfälle (Bergström & Boréus, 2016, s.42–43). Huruvida en undersökning blir densamma om 
den upprepas är det som påverkar reliabiliteten vilket, således, bevisar att tillfälligheter inte 
påverkat slutresultatet (Bryman, 2011, s.49). En hög noggrannhet genom undersökningens alla 
olika faser är relevant för den totala pålitligheten. Att forskarna är konsekventa i sina 
bedömningar och tillämpningar av texter, källor, tolkningar, mätningar samt uträkningar 
påverkar undersökningens tillförlitlighet positivt (Bergström & Boréus, 2016, s.49). 
  
Även om reliabilitetsbegreppet anammas i studier utan mätbara värden så är det framförallt 
inom kvantitativa studier som reliabilitet blir högaktuellt. Inom kvantitativ forskning är 
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stabiliteten av måtten det som avgör pålitligheten (Bergström & Boréus, 2016, s.50; Bryman, 
2011, s.160–162). Några reliabilitetsåtgärder som gjorts under denna studie är: Det finns tydliga 
instruktioner för hur undersökningen skall göras samt tydliga instruktioner för 
enkätundersökningen; I frågeformuläret behandlas de viktigaste variablerna med hjälp av flera 
påståenden. Att förbereda undersökningen väl samt att arbeta med variablerna är två sätt att öka 
reliabiliteten. Hur mätningarna görs, hur dem bearbetas samt huruvida datan som samlas in går 
att kontrollera är det som säkerställer kvaliteten och reliabiliteten. Desto högre reliabiliteten 
blir, desto högre möjlighet för en god validitet (Eliasson, 2006, s.15–16). Dessutom har, som 
beskrivits ovan i kapitel 2.4 (Kvantitativ analysmetod), Cronbachs alfa använts för att mäta 
intern reliabilitet i de undersökta påståendena samt faktorer.     
      
Validitet anses, framförallt inom kvantitativ forskning, som det viktigaste forsknigskriteriumet. 
Detta beroende på att de slutsatser som framställts skall kunna spåras tillbaka genom studiens 
alla steg, som den teoretiska referensramen, problematisering, syfte och frågeställningar 
(Bryman, 2011, s.50). En undersöknings validitet kan beskrivas som: huruvida mätmetoden 
faktiskt är giltig, att den mäter det den är tänkt att mäta (Bergström & Boréus, 2016, s.41). 
Tidigt i denna studie formulerades en problemformulering som resulterade i ett tydligt syfte 
och frågeställningar. Genom arbetets gång har syftet och frågeställningarna säkerställt att 
korrekt data samlas in samt att de värden som mäts stämmer överens med studiens syfte. Detta 
i kombination med starka kopplingar till den teoretiska referensramen tillgodoser en bra 
validitet (Eliasson, 2006, s.17). Att utforska och säkerställa en tillräckligt hög ytvaliditet 
kopplat till teoretiska begrepp och referensram är viktigt i studiens totala validitet (Bryman, 
2011, s.163). Något som kontinuerligt försäkrats genom denna undersökning, framförallt av oss 
själva men också av uppsatshandledaren samt opponenter från seminariegruppen.  
 
2.6 Metodkritik 
Ofta inom kvantitativa metoder så utsätts undersökningspersonerna för forskningsinstrument 
som strukturerade intervjuer eller enkäter. Det kan därför vara svårt att säkerställa ifall 
respondenterna innehar den kunskap som krävs för att svara på frågan eller särskilja en viss 
fråga mot andra. Bortfall kan dessutom förekomma om svårformulerade frågor förbises av 
respondenten, dessa bortfall kan därav öka risken för skevheter (Bryman, 2011, s.172, 246).  
 
Våra enkätundersökningar innehåller många slutna frågor. Det stora omfånget på enkäterna och 
det höga antalet slutna frågor kan bidra till ett bristande engagemang hos deltagarna samtidigt 
som det är svårt att få uttömmande svar. Dessutom kan det skilja sig huruvida respondenten 
tolkar frågan och svarsalternativen som tillhandahålls (Bryman, 2011, s.246).  
 
Påståendena i enkätundersökningen innehåller samma form från start till slut. Att variera 
ordningen på svarsalternativen, ändra inställningen i frågorna och försöka skapa varierade 
frågor kan leda till att enklare kunna urskilja respondenter som svarat sanningsenligt och 
konsekvent från dem som svarat för att snabbt bli klara med frågorna (Eliasson, 2006, s.42).      
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Öppna frågor är ovanliga och används sällan i kvantitativa undersökningar då de tar lång tid att 
gå igenom menar Eliasson (2006, s.37). Vilket i denna studie inte varit något större problem i 
och med att antalet svar på de öppna frågorna var väldigt lågt. Endast 15 personer (i enkäten 
om Phi Phi) och 10 personer (i enkäten om Koh Tao) svarade på de öppna frågorna. De låga 
antalet svaren på de öppna frågorna kan tyda på att respondenterna varit oseriösa eller förhastat 
sig genom enkäten. Omfattningen på enkäten kan ha lett till olust att slutföra. Av den orsaken 
att svarsfrekvensen på de öppna frågorna var låg samt att vi arbetar utifrån en konstruktivistisk 
forskningsansats hade kompletterande, kvalitativa intervjuer kunnat lämpa sig för att stärka 
våra tolkningar och resultat som senare presenteras.  
 
Det omfattande omfånget på enkätundersökningen har lett till en stor mängd data, vilket leder 
till en mer omfattande analysprocess. Genom att använda oss av en faktoranalys hade 
datamängden, eventuellt, kunnat reduceras ned samtidigt som tydligare, bakomliggande 
faktorer kring påståendena hade kunnat identifierats. Faktoranalys används för att avgöra om 
olika attityder/indikatorer hör samman med varandra och för att reducera antalet variabler för 
behandling. Analysmetoden anses dock som ytterst komplicerad och svårtolkad (Bryman, 
2011, s.173). 
 
2.7 Etik 
I och med att forskningen har en central punkt i dagens samhälle finns också höga förväntningar 
på den. Därav ställs det också höga krav gentemot forskare, då det är dem som står ansvariga 
för det innehåll som presenteras. De har som skyldighet att värna om människor som aktivt 
deltar i forskningen samt de som indirekt påverkas av forskningen. Frågor som behandlar 
människors deltagande, informationskällor samt försökspersoner och huruvida dessa skall 
skyddas är mycket viktigt inom det forskningsetiska området (Vetenskapsrådet, 2017, s.8, 12). 
Etiska krav utgör gränser för vad vi bör forska om, men aldrig några gränser för forskningens 
frihet, endast ett grundval för forskningen som betyder att respekten för den enskildes 
människovärde ska värnas (Holme & Solvang, 1997, s.32).  
 
Hos personer, vars deltagande direkt involveras i forskningen, skall ett hänsynstagande till 
etiska frågor som behandlar deras frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet göras. 
Frågorna behandlas inom fyra stycken principer som utgör basen inom forskningsetik. 
(Bryman, 2011, s.131). Dessa principer är: Informationskravet som avser att underrätta berörda 
personer om syftet med undersökningen samt hur informationen som samlas in kommer att 
användas i studien. Dessutom så skall de medverkande veta att deras deltagande är frivilligt och 
att dem kan avbryta när som helst; Samtyckeskravet innebär att de som deltagit i en 
undersökning själva har rätten att besluta om sin medverkan; Konfidentialitetskravet syftar till 
att eventuella personuppgifter som tillhandahållits ihop med undersökningen, skall behandlas 
med stor omsorg och hög konfidentialitet; Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlats 
in undersökningens förlopp endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011, 
s.131–132). 
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Inom kvantitativ forskning är det relativt enkelt, i jämförelse med kvalitativ forskning, att 
säkerställa respondenterna och deras åsikter anonyma (Bryman, 2011, s.133). I denna studie 
har inga personliga uppgifter som kan kopplas till specifika medverkande individer varit någon 
nödvändighet. Respondenter i enkätundersökningarna har däremot, frivilligt, fått tillhandahålla 
sin email-adress. Då medverkande personer eventuellt kunde ha kontaktats för ytterligare 
information. Högst upp i enkäterna har även respondenterna blivit uppmanade att läsa igenom 
en beskrivning innan enkäten påbörjas. Beskrivning förklarar enkätens utformning, hur den 
besvaras samt syftet med undersökningen utan att på något vis påverka respondenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

3. Teori 
Nedan presenteras den teoretiska referensramen för studien. Teorin har sin grund i tidigare 
forskning och skapar en helhetsuppfattning om de studerade ämnet. Tidigare forskning är av 
hög relevans för att diskutera och komma fram till resonemang och slutsatser. Teorierna 
används för att ta fram empiri samt för att utvinna resultat ur den empiriska data som studien 
består av.  
 
3.1 Öar som destinationer 
Turism på öar beskrivs som ett tillfälle för öarna att erbjuda de naturliga, kulturella och sociala 
attraktioner av denna till turister som annars hade fortsatt vara outnyttjade (Nunkoo et al., 
2010). Carlsen (1999) definierar en turistdestination som en geografisk plats med en tillhörande 
natur som ständigt är i utveckling för att denna natur även är en del av turisters mål med resan. 
Ö-destinationer är de näst mest besökta destinationerna efter historiska platser, vilket pekar på 
att turism måste vara en integrerad del i öarnas utveckling som bör tas hänsyn till. Oftast står 
turismnäringen för den största ekonomiska tillväxten samt utvecklingen av ön. Turism på öar 
kan dock drabba naturen på dessa platser på ett negativt sätt vilket leder till att det attraktiva 
och genuina i öns image försvinner. Kulturarvet påverkas i sin tur på ett negativt vis som 
eventuellt leder till att turisterna som drogs till ön av dessa anledningar blir lidande (Garcia-
Falcon & Medina-Munoz, 1999).  
 
3.2 Konkurrenskraft 
En stor etablering av turistdestinationer samt en ökad efterfrågan på turismmarknaden, har lett 
till utbredd konkurrens. Fina landskap, blå hav, stränder och vänlig kultur förknippas ofta med 
destinationsmarknadsföring (Usakli & Baloglu, 2010). Dessa egenskaper framställs ofta, 
fortfarande, i marknadsföringsmaterial från varierande destinationer, trots att detta gör dem 
relativt utbytbara på marknaden. Karaktärsdragen är inte unika och hjälper således inte 
destinationen att bli starkare och mer konkurrenskraftig, något som en varumärkespositionering 
positivt skulle gynna (Ekinci, Sirakaya-Turk, Baloglu, 2007). 
 
Öar besitter unika egenskaper som gör att de på många sätt skiljer sig från fastlandet. Dessa 
egenskaper kan appliceras som styrkor när det kommer till att skaffa sig konkurrensfördelar 
gentemot andra destinationer samtidigt som de kan leda till utmaningar för ön (Roberts & 
Lewis-Camron, 2010). Det finns tre nödvändiga strategier som destinationsmarknadsförare på 
ö-destinationer bör ha i åtanke när de skall hävda sin ställning i turistmiljön i konkurrenskraftiga 
områden. Det är viktigt att klargöra vilken identitet destinationen i fråga skall ha då det är så 
den kommer att uppfattas och upplevas av besökare. Vidare krävs att en effektiv användning 
av marknadsföringsverktyg råder och att destinationen har strategiska svar på eventuella kriser 
(Roberts & Lewis-Camron, 2010). 
 
3.3 Sea, sand, sun 
Turistattraktioner utgörs av en mängd olika faktorer där allt från shopping till naturupplevelser 
räknas in. Tillgängligheten för dessa turistattraktioner är en essentiell nödvändighet för 
destinationer att möjliggöra mottagandet av turister (Weaver & Lawton, 2014, s.118). Weaver 
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och Lawton (2014) poängterar även vikten av att destinationer dels är medvetna om vilka 
attraktiva produkter de kan erbjuda samt hur de använder dessa i syfte att generera besökare. 
Dessa faktorer som påverkar huruvida en individ är intresserad av att besöka ett specifikt resmål 
delas in i kulturella och naturupplevelser. 
 
En framträdande faktor som genererar turism är människans behov av rekreation i form av sol-
, bad- och strandupplevelser. Stränder är förmodligen den mest stereotypiska symbolen för 
massturism i dagsläget. Även närheten till vatten har visat sig vara en signifikant faktor när det 
kommer till att locka besökare till olika typer av destinationer. Kristallklart vatten kombinerat 
med stränder och ett varmt klimat har tillsammans gett upphov till fenomenet ’Tre S’ turism, 
där de tre S:en står för sol, sand och hav. Denna typ av turism grundar sig i att besökarens mål 
med resan är att uppleva rekreationen på destinationen i fråga (Weaver & Lawton, 2014). Denna 
avlägsenhet och dessa naturupplevelser är enligt Butler & Carlsen (2011, s.6) faktorer som 
motiverar turister till exotiska öar då dessa tre ovan nämnda element ofta är framträdande på 
dessa destinationer. 
 
3.4 Varumärkesidentitet 
Ett ”brand”, eller varumärke, är ett karakteristiskt namn, slogan, logga, symbol och/eller något 
annat särdrag som kännetecknar produktens, alternativt tjänstens, identitet på marknaden och 
differentierar sig mot konkurrenters erbjudanden (American Marketing Association). Inom 
kommunikation och marknadsföring anses branding vara en viktig och bra metod när målet är 
att skapa bilder, intryck och känslor hos kunder, där varumärkesidentitet är en betydande del i 
skapandet av varumärkesstrategier (Ghodeswar, 2008). Syftet med branding är att det ska 
representera de utmärkande egenskaperna som associeras med produktens eller tjänstens 
kvaliteter. Dessa kvaliteter är det som ska reflektera varumärkets identitet och ligga som grund 
i varumärkesbyggande aktiviteter (Ng, 2018). 
  
Ett företag eller en organisations varumärkesidentitet bygger på en förståelse för kunder, 
konkurrenter och den generella, affärsmässiga miljö och omvärld dem befinner sig i. 
Varumärket och dess identitet består av en rad associationer som kunden, tillförlitligt, kan 
förknippa med företaget och varumärket som helhet. Varumärkesidentiteten ska återspeglas i 
verksamhetens strategi och affärsmodell samtidigt som denna bild ska upprätthållas samt stå 
som ett löfte gentemot sina kunder (Ghodeswar, 2008). Varumärkesidentitet fungerar som ett 
kommunikativt hjälpmedel utåt. För att denna kommunikation ska fungera effektivt, bör den 
vara förenad med kunder, särskilja varumärket mot konkurrenter och representera vad 
organisationen kan och kommer åstadkomma med tiden (Aaker & Joachimsthaler 2000, se 
Ghodeswar, 2008). Varumärkesidentiteten skapas inom organisationen och skall representera 
vad varumärket, i sin helhet, ska stå för och reflektera flera beståndsdelar inom 
varumärkesbyggnad (Aaker & Joachimsthaler 2000, se Ghodeswar, 2008), som den uppfattade 
bilden samt medvetenheten om varumärket (Keller 1998, se Tsaur et al., 2016).        
  
Det finns olika uppfattningar om vad varumärkesidentitet verkligen är, det kan definieras som 
något företaget själva vill att varumärket ska vara, hur företaget förmedlar sitt varumärke till 
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sina givna målgrupper eller så kan det, helt tvärtom, anses vara hur konsumenten uppfattar 
varumärket (Tsaur et al., 2016). 
 

3.5 Destinationens varumärke 
Varumärkesbyggnad som koncept har använts omfattande under en lång tid inom 
marknadsföring. Konsumenter utsätts ständigt för flertalet olika varumärken, då konkurrenter 
arbetar aktivt med olika strategier för att differentiera sig på marknaden (Usakli & Baloglu, 
2010), detta gäller även turismrelaterade produkter och aktiviteter. Turistdestinationer kan 
också uppfattas som säregna produkter och varumärken, då platserna består av både materiella 
och immateriella egenskaper (Ekinci et al., 2007).  
  
Att kommunicera en destinations unika identitet, egenskaper och samtidigt differentiera sig mot 
konkurrerande platser är det som kallas för destination branding (att arbeta med destinationens 
varumärke) (Qu et al., 2009). Ökad konkurrens på den globala resemarknaden och erbjudandet 
av många, liknande produkter har lett till att varumärkesbyggnad blivit ett populärt och 
kraftfullt marknadsföringsverktyg på turistdestinationer (Usakli & Baloglu, 2010). Genom att 
positionera sig och marknadsföra det specifika varumärket reduceras alternativen för den givna 
målgruppen. Ett varumärke som uppfattas som starkt och unikt är svårt att konkurrera mot (Qu 
et al., 2009). Framgångsfaktorn inom varumärkesbyggnad uppnås genom att konsumenten har 
särskiljt ett specifikt varumärke från konkurrenter inom samma marknadskategori menar Qu et 
al. (2009). Att som marknadsförare arbeta aktivt med varumärkesskapande är således av stor 
vikt för att attrahera besökare. Varumärken möjliggör för besökare att tidigt identifiera en 
specifik plats, samtidigt som den tillhandahåller information om destinationen redan innan 
resans början (García et al., 2012). 
  
En destinations varumärke är en kombination av olika egenskaper, egenskaper som utmärker 
platsens speciella identitet och personlighet. Destinationens varumärke (destination brand) 
skapas både utifrån konsumenter och producenter. Där företag/producenter förmedlar 
destinationens önskvärda identitet och konsumenter skapar sig egna bilder av varumärket 
(Tsaur et al., 2016). Branding möjliggör för konsumenter samt företag/organisationer att 
identifiera produkter och tjänster, samtidigt som det underlättar arbetet med positionering och 
marknadssegmentering (Gnoth 2002, se Tsaur et al., 2016). För att mäta den positiva/negativa 
effekten som en destinations varumärke avger bör resmålets alla intressenter inkluderas, så som 
lokalbefolkning, turister och verksamma aktörer. Varumärkets värde fastställs från dimensioner 
rörande destinationens image, natur- och kulturarv, infrastruktur, socioekonomisk-, social-, 
generell- och trevlig miljö (García et al., 2012).  
 
3.6 Destinationens varumärkesidentitet 
Utifrån tidigare forskning har Tsaur et al. (2016), identifierat fem dimensioner som väsentliga 
inom varumärkesidentitet: brand reputation, brand personality, brand relationship, brand 
association och brand performance. Varumärken kopplade till turistdestinationer & aktiviteter 
erhåller däremot andra egenskaper än vad de generella, produktrelaterade varumärkena gör. För 
att utveckla en stark varumärkesidentitet på en destination identifieras de mest relevanta 
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begreppen inom destinationens varumärke och därefter ytterligare förstärka de unika 
egenskaperna som tillhandahålls. På samma sätt som ett väl kommunicerat och bemött 
varumärke hjälper en produkt att differentiera sig mot konkurrenter, kan destinationer stärka 
sin bild genom att arbeta med destinationens varumärkesidentitet (Tsaur et al., 2016). En stark 
varumärkesidentitet marknadsförs väl i relation med att konsumenter avläser och förstår bilden 
som projiceras utifrån erfarenheter, detta skapar en tillit och, således, en förutsättning för en 
god utveckling av destinationens varumärkesidentitet. Detta leder i sin tur till destinationens 
unika plats på marknaden (Ghodeswar, 2008). Upplevs och förstår turisten destinationens 
varumärkesidentitet väl utifrån egna erfarenheter erbjuds en bra möjlighet för att stärka 
konkurrenskraften. Det blir således viktigt att studera hur konsumenter/besökare upplever 
destinationen samt den bild som marknadsföringen vill avspegla (Del Chiappa & Bregoli, 
2012). 
  
Turistdestinationer bör fokusera på platsens identitet samt hur platsens unika egenskaper 
upplevs och uppfattas inom destinationens varumärke och i skapandet av identiteten. Det unika 
som erbjuds skapar bilden av destinationen, denna bild förväntas sedan att bibehållas och 
ytterligare utvecklas (Freiere 2007, se Del Chiappa & Bregoli, 2012). García et al (2012) menar 
att besökarens erfarenheter bör ses som en viktig komponent inom processen av 
varumärkesbyggande aktiviteter, då dessa erfarenheter stärker det totala värdet av 
destinationens varumärke. En destinations varumärkesidentitet bör genomsyra alla aktiviteter 
som kan kopplas till platsens unika egenskaper för att skapa än mer nyanserade bilder gentemot 
andra aktörer på marknaden (Tsaur et al., 2016). 
 
3.7 Ramverk för destinationens varumärkesidentitet 
Utifrån en omfattande litteraturgenomgång av Tsaur et al., (2016) med kopplingar till branding 
generellt och destinationens varumärkesidentitet, identifierades fem separata dimensioner för 
att mäta effekten av en destinations varumärkesidentitet. Nivåerna som identifierats som 
väsentliga faktorer inom destination brand identity är: Destination image, destination 
awareness, destination quality, destination personality samt destination culture. Genom att 
undersöka dessa faktorer utifrån ett besökarperspektiv kan destinationens identitet och 
differentiering fastställas gentemot konkurrerande resmål (Tsaur et al., 2016). Respektive 
dimension förklaras mer ingående samt sammanfattas nedan i tabell 1. 
 

        
Tabell 1 Varumärkesidentitetens faktorer 
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Destination Image 
Bilden av en destination går att beskriva som ett koncept kopplat till attityder som omfattar en 
individs idéer, tro och intryck av ett turistmål (Baloglu & McCleary, 1999). Image går att förstå 
som en funktion av varumärket kopplat till attributen och uppfattningarna som turister och 
producenter har om attraktioner som är tillgängliga inom ett destinationsområde. Denna image 
är kopplad till den helhetssyn som produceras av destinationen och handlar inte enbart om 
specifika uppfattningar av enskilda attribut hos en destination (Echtner & Ritchie, 1991). 
Tidigare forskning pekar på att imagen av olika destinationer ofta spelar en avgörande roll när 
det kommer till beslutsfattande kring att besöka särskilda turistmål. Bilden olika individer har 
av destinationer har använts som en del i olika strategier hos destinationsmarknadsförare för att 
på olika sätt differentiera sina varumärken från konkurrerande (Tsaur et. al., 2016).  
 
Destination awareness 
En destinations varumärke är starkt kopplat till hur medvetna individer och potentiella besökare 
till destinationen är om varumärket som förmedlas av producenten. Medvetenheten om 
varumärket återspeglas således av konsumentens förmåga att identifiera varumärket i olika 
typer av scenarion i dennes vardag. Medvetenheten om destinationen går vidare att beskriva 
som den kunskap turister har av destinationen i fråga. För att en destination skall bli ett 
framgångsrikt turistmål är det först av vikt att en turistmedvetenhet åstadkoms samt att 
producenten lyckas skapa en positiv bild av platsen (Milman & Pizam, 1995). Medvetenheten 
som råder kring en specifik destination representerar i stor utsträckning varumärkets styrka. Ett 
varumärke med hög medvetenhet hos allmänheten och att denna medvetenhet är kopplad till 
positiva egenskaper bidrar till att en destination blir destinationen för turisten vid en 
beslutsprocess (Seddighi & Theocharous, 2002). 
 
Destination quality 
Kvaliteten på ett resemål är kopplad till turistens uppfattning om en destination när det kommer 
till förmågan att uppfylla dennes förväntningar (Ferns & Walls, 2012). Denna kvalitet har ofta 
en stark påverkan på turistens beteende och ses ofta som ett kritiskt moment bland destinationer. 
Detta är ett moment som av besökaren upplevs på den fysiska plats nivån och innefattar 
turistproduktskomponenter som mat, logi samt aktiviteter. När en turist utvärderar ett resmål 
tenderar denne att se till destinationens produkter, tjänster och individens personliga 
erfarenheter av dessa (Žabkar, Brenčič & Dmitrović, 2010). Vidare anses destinationskvaliteten 
vara starkt kopplad till tillfredställelse och turistnöjdhet. Besökare har i regel en förutbestämd 
uppfattning om platsen de besöker vilket leder till att destinationen har möjligheten att leverera 
produkter och tjänster som antingen stämmer överens med dessa eller skiljer sig ifrån dem på 
olika sätt (Tsaur et al., 2016).  
 

Destination personality 
Destinationens personlighet är kopplad till olika mänskliga egenskaper som förknippas med ett 
varumärke. Dessa egenskaper kan bestå av element som kompetens, uppriktighet och glädje 
(Aaker 1997, se Tsaur et al., 2016). Bilder som skapas i konsumentens sinne kan komma att 
förbättra en destinations varumärkesidentitet. Om de mänskliga egenskaperna leder till en 
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särskiljande varumärkeskännedom kan unika och fördelaktiga effekter finnas. Det är därför av 
vikt att destinationer verkar aktivt för att påverka de mänskliga sinnena hos besökarna (Ekinci 
& Hosany, 2006).  
 
Destination culture 
Destinationskulturen syftar till en kulturell dimension av varumärket som knyter an till platsens 
historia, myter, konst, bilder och är av betydande roll för varumärket på marknaden. 
Varumärkeskulturen har även sin grund i människors kulturella aspekter kopplade till 
traditioner, gastronomi och evenemang men även till historiska platser som kyrkor och andra 
monument. Det handlar om att kommunicera kärnvärdena för destinationens unika egenskaper 
gällande traditioner, geografi och kultur. Genom att skapa ett starkt förhållande mellan kultur 
och turism kan attraktiva konkurrensfördelar finnas. En destinations kultur kan därför användas 
för att etablera en särskiljande varumärkesidentitet (Schroeder, 2005). 
 
Sammanfattning 
Utifrån respektive huvuddimension (image, quality, personality, awareness & culture) kan 
påståenden inom respektive nivå formuleras, med hänsyn till turistdestinationen som 
undersöks. Koh Tao och Phi Phi kommer att undersökas och analyseras utifrån dessa fem 
faktorer. Faktorerna identifierar en destinations unika och karakteristiska särdrag (Tsaur et al., 
2016). Ju högre ”poäng” besökarna tilldelar en specifik kategori indikerar, därmed, att 
egenskaperna från denna dimension möjliggör för turister att på ett effektivare sätt differentiera 
destinationens varumärke från andra menar Tsaur et al (2016).  
 
Nedan presenteras en egen modell (figur 5), tolkad utifrån hur en destinations 
varumärkesidentitet kan förstås. Högst upp finner vi destinationen, besökaren och diverse 
aktörer som direkt eller indirekt har med destinationen att göra. Tillsammans utgör dem den 
totala bilden av destinationen. Helhetsbilden av destinationen påverkar i sin tur de fem 
faktorerna inom varumärkesidentitet, samtidigt som dessa faktorer påverkar destinationens 
totalitet. I detta fall är destinationerna konkurrenskraftiga i en etablerad region för turism, som 
båda tillhandahåller Tre S turism. Huruvida image, awareness, quality, personality och culture 
sedan uppfattas, upplevs och tolkas resulterar i en förstärkt eller försvagad varumärkesidentitet 
utifrån besökarens åsikter.  
 

  
Figur 5 Egen modell av destinationens varumärkesidentitet 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska sammanställningar och resultat från primär- 
respektive sekundärdata. Inledningsvis presenteras de två destinationer som identifierats som 
studieobjekt. Vidare redovisas besökarnas resultat från enkätundersökningarna.  
 
4.1 Koh Tao 
Koh Tao är en av Thailands många välkända öar som är belägen i Siambukten och är en av 
huvudöarna i arkipelagen kring Koh Samui (se karta, figur 6). Tillsammans med ön Koh Nang 
Yuan bildar ön en liten skärgård med en kust som i stor utsträckning består av en brant stenig 
strandlinje. Denna kust är omgiven av ett korallrev vars räckvidd spänner över åtta kilometer. 
Koh Tao är uppdelad i tre olika byar vid namn, Mea Haad, Sairee och chalok Baan Kao. Ön går 
att besöka året runt och det finns alltid någon del av ön som kan erbjuda ett lugnt klimat då det 
är ovanligt att blåst råder på alla öns kuster samtidigt (kohtaoguiden.com). Koh Tao är en 
relativt nyligen bebodd ö och den registrerade befolkningen uppmättes, år 2016, till 2140 
personer, men antalet människor som faktiskt bor på ön beräknas vara 8000. Detta då Koh Tao 
kommit att bli ett andra hem för ett antal icke lokala thailändare samt bland andra utlänningar 
som väljer att bo på ön i perioder. Det thailändska folket på ön anses vara vänligt och enkelt att 
ha och göra med. Besökare tar sig till ön med båt hjälp av båt från Koh Pha Ngan vilket tar en 
timme och på ön körs mestadels motorcykel eller moped som går att hyra på många olika 
ställen. Vid eventuella längre transportsträckor från öns olika kuster finns även taxi som ett 
alternativ (tourismthailand.org; kohtaocompleteguide.com).  
 
På ön arrangeras årligen ett antal event för lokalbefolkningen såväl som för turister där 
månadernas olika fullmånar firas på olika vis. Dessa event har stark koppling till buddhismen 
och handlar om allt från religiösa ceremonier till stora mattillställningar och är populära bland 
turister. Ett av de mest kända eventen är den så kallade undervattensvärldens festival som syftar 
till att fokusera på Koh Taos ansträngningar att värna om miljön runt omkring. Festivalen äger 
rum i två dygn under mitten av sommaren och aktiviteter som strandrengöring och 
undervattensrengöring äger rum. Denna typ av event har kommit att locka en stor variation av 
besökare som alla värnar om områdets och världens havsnedskräpningar 
(kohtaocompleteguide.com). 
 
På cntravellers (2018) lista över Thailands tio bästa öar att besöka som turist hamnar Koh Tao 
på en andra plats med endast Phi Phi före sig. Ön har kommit att bli ett favoritområde för 
besökare som kommer till Thailand för rekreationsändamål. Destinationen besitter ett 
varierande landskap där delar av ön är bevuxen med oexploaterad djungel och vikar samtidigt 
som det finns de exploaterade delarna bestående av bland annat Sairee Beach som sträcker sig 
längs öns västliga del. Koh Tao lämpar sig bra för äventyrsturism och lockar årligen många 
bergsklättrare och vandrare till sina oexploaterade områden. Ön är även känd för sin möjlighet 
till bra dykarupplevelser vilket har lett till att ca 7000 nya dykare per år blir certifierade i 
området, vilket gör ön till en av de mest populära destinationerna i världen för dykrelaterad 
turism (Sparks, 2014). Det finns ett trettiotal dykföretag som är verksamma på ön året runt och 
många av dessa tar enbart emot gäster som har en inbokad dykkurs under vistelsen. Dessa 
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bokningar är möjliga att utföra hemifrån innan resan påbörjas vilket genererar en smidighet för 
besökaren (cntraveller.com, 2018). Koh Tao må vara en relativt ung destination, men namnet 
har explosionsartat blivit mycket välkänt och förknippat som dykdestination med vacker 
omgivning. Dem flesta som besöker ön, spenderar sina dagar under vattnet 
(tourismthailand.org). Koh Tao betyder dessutom ”Turtle island” och är en riktig paradis ö med 
naturlig skönhet både under och ovanför vattenytan. Korallreven runt om ön är berikat med 
marinliv och är omgivet av varmt- och kristallklart vatten (kohtaocompleteguide.com). 
 
I och med en ökad tillströmning av turister till destinationen har lokalbefolkningen anpassat sig 
vilket lett till att ett antal orter med barer, restauranger och nattklubbar kommit till för att 
bemöta efterfrågan från turisterna bosatta på de olika hotellen på ön. År 2005 existerade 150 
resorter som erbjöd logi på destinationen, och dessa har fram till idag ökat i antal och kommit 
att utvecklas till mer exklusiva sådana. Längs öns västkust ligger de mest exklusiva 
hotellanläggningarna och det bästa av öns nöjesliv och dessa egenskaper har lett till att stora 
resebolag i dagsläget arrangerar resor till ön (ving.se).  
 
 

 
Figur 6 Egen karta, Thailand – Koh Tao 

4.2 Phi Phi 
Phi Phi är benämningen för sex olika öar som tillsammans utgör destinationen Phi Phi öarna. 
Dessa är belägna mellan den stora ön Phuket och fastlandet vid den västra Andamansjön (se 
karta, figur 7). De olika öarna åtskiljs med hav men ligger så pass nära varandra att de trots 
detta benämns och marknadsförs som en enhet med ett övergripande varumärke. Phi Phi Don 
är den största ön i gruppen och är även den mest befolkade ön när det kommer till antalet 
besökare. Phi Phi består till vissa delar av Hadnopparattara-Phi Phi nationalpark som utgör ett 
hem för många koraller och marint liv (lonelyplanet.com). Landskapet på dessa öar präglas 
vidare av kalkstensberg med tillhörande klippor och grottor samt långa vita sandstränder. Phi 
Phi´s två huvudöar utgörs av Phi Phi Don och Phi Phi Le som har två byar där restauranger, 
barer och nattklubbar existerar. Destinationen präglas enbart av två årstider som består av den 
heta perioden från januari till april samt regnperioden som innefattar övriga månader. Vädret i 
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regionen är dock alltid av tropisk karaktär och temperaturer under året mäts ofta till mellan 25 
och 32 ° C (tourismthailand.org).  
  
Regelbundna färjeförbindelser skapar möjligheter för besökare att ta sig från Phuket och Krabi 
till Phi Phi och transporter med olika typer av båtar går att finna till varierande priser. Biljetter 
för transport till ön går att boka på såväl fysiska resebyråer samt online innan resan. Färjorna 
är i bruk under årets alla månader vilket leder till en ständig tillgänglighet för destinationen. På 
ö-destinationen finns många vandringsleder men inga riktiga trafikerade vägar. Det finns 
möjligheter att hyra mopeder för att ta sig runt på ön men det vanligaste sättet att mobilisera sig 
på ön är till fots. För transport mellan de olika öarna i regionen används vanligtvis de så kallade 
long tail boats (lonelyplanet.com). 
 
På listan över Thailands tio bästa öar att besöka som turist hamnar Phi Phi på första plats 
(cntraveller.com, 2018). Denna destination har kommit att bli ett turistmecka och attraherar 
tusentals besökare varje år. Ön har en varierande natur med oexploaterade grönområden 
kombinerat med turisttäta områden med välkända stränder som kan anses som unika för platsen. 
Den mest populära stranden på destinationen är, Maya Beach, som var år 2000 inspelningsplats 
för filmen “The Beach” med kända skådespelaren Leonardo Dicaprio. Stranden har i och med 
detta kommit att bli en kärnpunkt för Phi Phi öarna och är en attraktion som lockar tusentals 
besökare årligen. Utöver dessa stränder erbjuder ön ett varierat utbud av aktiviteter både under 
dag och kvällstid (Powley, 2017). Det finns en mängd olika lokala företag som anordnar 
båtutflykter, kajakpaddling och andra äventyrsrelaterade aktiviteter. Under nätterna har en stor 
mängd nattklubbar öppet vilket är en bidragande faktor till att en mängd ungdomar väljer att 
besöka Phi Phi. Ön anser sig som populär och väldigt lockande när det kommer till natt-, 
nöjesliv och är samtidigt väldigt beryktade för sina billiga buckets, hinkar som fylls med 
alkoholhaltig dryck (Brown, 2017).  
 
Phi Phi erbjuder ett varierat utbud av boendemöjligheter där allt ifrån små bungalows till stora 
lyxresorter finns. Ö-destinationen finns med som ett mycket omskrivet resmål på stora 
resebokningswebbsidor som - Booking.com, Hotels.com samt Trivago (tourismthailand.org).  

 
Figur 7 Egen karta, Thailand – Phi Phi 
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4.3 Enkätundersökning 
4.3.1 Resultat – Koh Tao 

 
Tabell 2 Koh Tao – komplett resultat 
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Tabell 3 Koh Tao – resultat varumärkesidentitet 

 
Transkribering – öppna frågor 
Enkäterna som besvarats innehöll två öppna frågor där deltagarna fick möjlighet att på ett fritt 
sätt uttrycka vad som kännetecknar Koh Tao utifrån deras besök samt på vilket sätt Koh Tao 
skiljer sig från andra öar i Thailand. Dessa frågor har en stark koppling till destinationens image 
då de syftar till hur ön upplevs. Dessa öppna frågor ställdes för att fungera som ett komplement 
till alla de kvantitativa frågor som enkäten innehåller. Här sammanställdes enbart 20 svar totalt, 
främst på grund av bortfall och ofullständiga svar. 
 
På den första frågan, Vad kännetecknar Koh Tao utifrån ditt besök, kunde vi genom att studera 
de olika svaren utläsa att 90% av respondenterna hade svarat dykning eller snorkling i någon 
form. Ett tydligt exempel på ett sådant svar är, “En dykinspirerad ö med möjligheter att röra 
sig fritt och bort från de mest turistiga ställena”. Överlag är svaren relativt lika varandra även 
när det kommer till känslomässiga upplevelser av ön. Koh Tao upplevs som vackert och som 
en plats där avkoppling är nära till hands.  
 
På vilket sätt skiljer sig Koh Tao från andra öar du besökt i Thailand, var den andra öppna 
frågan som besvarades i enkäten. Många av svaren syftar till att åldern hos turisterna som vistas 
på ön är av den yngre generationen och att ön präglas av en hippiekultur på grund av alla unga 
backpackers. Ön verkar anses ren och vattnet runt omkring ovanligt klart för att vara i Thailand. 
Några av svaren tar även upp de positiva med att ön anordnar städning av stränderna vilket de 
anser höra ihop med det livet under vattnen.  
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4.3.2 Resultat – Phi Phi 

Tabell 4 Phi Phi – komplett resultat 
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Tabell 5 Phi Phi - resultat varumärkesidentitet 

Transkribering – öppna frågor 
Samma öppna frågor som ställdes i enkäten tillhörande Koh Tao ställdes i enkäten för Phi Phi. 
Deltagarna fick även i denna enkät möjligheten att fritt uttrycka vad som kännetecknar Phi Phi 
utifrån deras besök samt på vilket sätt ön skiljer sig från andra öar i Thailand. Enbart 30 stycken 
svar sammanställdes på grund av bortfall samt ofullständiga svar.  
 
På frågan, Vad kännetecknar Phi Phi utifrån ditt besök? var det tydligt att ett stort fokus låg på 
att på något sätt kommentera nattlivet på ön. Genom att studera svaren kunde konstaterandet 
göras att de flesta svarat att de förknippar ön med fest och nattliv samt att ön är full av turister 
med just detta intresse. En del tar upp problematiken med att denna mängd turister leder till 
mycket nedskräpning och att vattnet i sin tur smutsats ned på grund av detta. I övrigt tyder 
svaren från enkäterna på att Phi Phi är en ö med ett stort utbud av aktiviteter och utflykter under 
dagtid medan det på kvällen förvandlas till en enda stor nattklubb.  
 
Individerna som svarat på enkäten verkar överens om att Phi Phi skiljer sig från andra öar i 
Thailand de besökt på det sättet att turistantalet är mycket större på ön än många andra öar. Det 
är även tydligt att ön tillhandahåller festmöjligheter utöver det vanliga i jämförelse med 
konkurrerande ö-destinationer i regionen. 
 
4.3.3 Sammanfattning – enkätundersökningar 
Nedan visas en sammanställning av de två enkätundersökningar som gjorts baserat på svar från 
totalt 117 respondenter på den gällande Koh Tao och 133 stycken på enkäten tillhörande Phi 
Phi som alla hade besökt destinationen i fråga. Enkäterna innehöll fem separata faktorer som 
alla är kopplade till den specifika destinationens varumärke, nämligen image, awareness, 
quality, personality och culture. Utifrån dessa fem faktorer hade 29 stycken påståenden valts ut 
som ansågs ha en stark förankring till varumärkesfaktorn i fråga. De 29 påståendena besvarades 
genom en skala från ett till fem baserat på hur pass väl respondenterna tyckte att de stämde in 
på öarna de tidigare besökt. Ju högre svar respondenten väljer desto mer tycker denna att 
påståendet passar in på destinationen. Svaren på enkäterna presenteras genom att ett 
medianvärde tas fram för att på så vis kunna avgöra hur viktiga de olika faktorerna anses vara 
för öns varumärkesidentitet.  
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Utöver dessa påståenden innehöll enkäten 2 öppna frågor som behandlats separat för att utläsa 
mer detaljerad information gällande öns varumärke. På detta vis presenteras resultatet från 
enkäterna utifrån ett besökarperspektiv. Under rubriken kvartiler delas populationen in i fyra 
olika svarsgrupper som påvisar spridningen på enkätsvaren procentuellt. 
  
Under faktorn destination image går det att utläsa att medianen för alla de totala svaren blev 
3,11. Till denna faktor hörde bland annat påståendet, I förhållande till andra besökta öar i 
Thailand är landskapet vackert på Koh Tao, som med ett medianvärde på 4.00 bidrar till att 
höja medianen totalt för imagefaktorn. Ett annat påstående som tas upp under denna faktor är 
det som handlar om huruvida Koh Tao innehar intressanta kulturella attraktioner, där det går 
att utläsa att medianen ligger något lägre än själva faktorns totala median. Gällande kvartilerna 
tillhörande faktorn image går det att utläsa att de hamnade på 2,88, 3,11 och 3,66 vilket inte är 
någon större spridning. Imagefaktorn för Koh Phi Phi visade medianvärdet 3.00 och de olika 
kvartilerna 2,77, 3,00 och 3,55 vilket precis som i Koh Taos fall inte tyder på något större 
spridningsmått.   
 
Gällande faktorn awareness i enkäten till Koh Tao påvisar resultatet av enkäten att medianen 
för hela faktorn som helhet i slutändan blev 2,50 vilket motsvarar den exakta hälften av siffran 
5,00. Många av påståendena tillhörande denna faktor har blivit besvarade med 2,00, 3,00 och 
4,00 som svar inga svar med siffran 1,00 eller 5,00 går att finna bland de besvarade enkäterna. 
Denna faktor påvisade ett något högre medianvärde i Phi Phi-enkäten där värdet hamnade på 
3,00 även här. Vid en närmare studie av de besvarade enkäterna blir det tydligt att de flesta 
respondenter valt att svara just 3 på den femgradiga skalan när det kommer till denna faktor. 
 
Resultatet för faktorn personality kom att inneha det högsta medianvärdet av alla 
varumärkesidentitetsfaktorer kopplade till ön Koh Tao. Den totala medianen för faktorn gick 
att utläsa till 3,75 och när kvartilerna studerades kunde konstaterandet göras att 75% av 
respondenterna svarat 3,25 eller högre på den totala andelen påståenden inom faktorn. Phi Phi-
enkäten visar att faktorn personality fick medianvärdet 3,25 där påståendet som är kopplat till 
uteliv och fest är den som individuellt innehar det högsta medianvärdet av påståendena under 
denna faktor. 
 
Gällande faktorn culture blev medianen 2,75 vilket är strax över hälften av 5,00 där 2,00 och 
3,00 är de svarsalternativ som vart mest populärt att svara på påståendena under denna faktor. 
Denna faktor visar ett medelvärde som ligger på 2,25 när det kommer till Phi Phi. Detta är det 
första värdet som hamnat under hälften av den femgradiga skalan och medianen 2.00 är 
framträdande när påståendena tillhörande faktorn inspekteras på ett individuellt plan. 
 
Under kolumnen Cronbach´s alfa går det att läsa av faktorns totala interna reliabilitet. 
Cronbach’s alfa för den totala interna relabiliteten hos de fem faktorerna visar 0,770 för Koh 
Tao-enkäten samt 0,709 för Phi Phi-enkäten. 
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5.0 Analys 
I nedanstående kapitel är avsikten att väva samman den teoretiska referensramen med det 
empiriska stoffet som samlats in och sammanställts. För att, framöver, kunna utvinna ett 
resultat har noga utvalda analysmetoder anammats. Det kvalitativa materialet som 
identifierade Koh Tao och Phi Phi som konkurrenskraftiga destinationer analyseras 
inledningsvis därefter analyseras det kvantitativa materialet från enkätundersökningarna.   
 
5.1 Destinationsanalys – framtagningen av studieobjekt  
Destinationerna som studerats analyserades separat efter en sekundär litteraturanskaffning för 
att säkerställa deras konkurrenskraft i Thailand. För att på att bästa vis kunna besvara studiens 
forskningsfrågor följer nedan en analys av den kvalitativa undersökningen.  
 
Nunkoo et al. (2010) beskriver turism på öar som ett sätt för dessa öar att erbjuda och nyttja de 
naturliga, kulturella och sociala attraktioner som annars skulle fortsatt vara outnyttjade. Koh 
Tao erbjuder ett varierat utbud av dessa attraktioner med möjligheter till rekreation, varierad 
natur samt genom möjligheten till dykning och snorkling. Ön tillhandahåller årligen diverse 
event för både turister såväl som för lokalbefolkningen. Dessa event har ofta en förankring i 
landets religion och bidrar på så vis till att stärka öns kulturella arv. Koh Tao är dock en relativt 
nyligen bebodd ö vilket lett till att ön inte är särskilt befolkad och att ett tidigare kulturellt arv 
inte är framträdande. Även Phi Phi erbjuder dessa upplevelser dels genom naturliga attraktioner 
kopplade till öns olika nationalparker med vacker natur. Ön är omsluten av ett rikt vattenliv 
vilket möjliggör för attraktioner under dagtid. Trots att ön inte är mest känd för sina kulturella 
sevärdheter besitter ön en mängd restauranger som representerar landets och regionens kultur. 
Det här är något som, i slutändan, kan bidra till en starkare kulturell koppling till destinationens 
varumärke (Schroeder, 2005). Phi Phi har även gjort sig känt för sitt stora utbud av nattklubbar 
och möjligheten till upplevelser associerade med detta vilket har lett till att ön årligen lockar 
tusentals besökare med intresse för just sådana aktiviteter.  
 
Usakli & Baloglu (2010) beskriver hur fina landskap, blå hav, stränder och vänlig kultur ofta 
förknippas med destinationsmarknadsföring. Dessa egenskaper är sådana som både Koh Tao 
och Phi Phi besitter. Ekinci et al. (2007) menar dock att dessa egenskaper är utbytbara och att 
dessa karaktärsdrag inte på något sätt är unika och hjälper således inte destinationen att bli mer 
konkurrenskraftig. Weaver och Lawton (2014) poängterar vikten av att destinationer dels är 
medvetna om vilka attraktiva produkter de kan erbjuda samt hur dessa kan användas i syfte att 
generera besökare. Både Koh Tao och Phi Phi är omslutna av andra ö-destinationer som 
erbjuder liknande turismprodukter som går att koppla till sea, sand sun-turism. Koh Tao lockar 
årligen tusentals turister som besöker ön för att uppleva dess unika möjligheter till dyk och 
snorkling som möjliggörs genom öns tillgänglighet. Varje dag går båtar som transporterar 
besökare till ön vars behov möts tack vare alla de lokala dyk- och snorklingsföretagen som 
etablerats på ön. Denna tillgänglighet beskrivs av Weaver och Lawton som en essentiell 
nödvändighet eftersom de fungerar som möjliggörande faktorer för turism. Detta kan antydas 
som aktiviteter för att varumärkesbygga eller fortsatt stärka och associera Koh Tao som en 
dykdestination, aktiviteter som fungerar väl för ett varumärke (Ng, 2018). Utöver ovanstående 
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erbjuder även Koh Tao ett varierat utbud av logi där besökaren kan välja mellan att bo på allt 
från en lyx-resort till en enklare bungalow.  
 
Roberts & Lewis-Camron förklarar hur öar besitter unika egenskaper som kan appliceras som 
styrkor för att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra destinationer. Phi Phi har hamnat 
högt på listor när det kommer till populära öar att besöka i Thailand (cntraveller.com, 2018) 
vilket tyder på att destinationen har lyckats särskilja sitt varumärke mot många konkurrerande 
öar, något som är väsentligt för att locka en given målgrupp (Qu et al., 2009). Ön har länge 
förknippats med de unika egenskaperna den besitter kopplade till upplevelser kring festande 
och nattklubbar men även för alla de aktiviteter som arrangeras under dagtid. Dessa är faktorer 
som lockar tusentals besökare årligen vilket leder till att ön är beroende av en väl fungerande 
transport för att öka öns tillgänglighet. Eftersom Phi Phi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter 
ges som ett resultat av detta möjligheten för turister att välja på ett varierat utbud av logi. Även 
denna ö innehar större resorter samtidigt som bungalows existerar som boendemöjlighet. 
 
García et al. (2012) förklarar att varumärken möjliggör för besökare att under ett tidigt skede i 
reseprocessen identifiera en specifik plats samt att det tillhandahåller information om 
destinationen redan innan resans början. Att Koh Tao och Phi Phi förknippas med dykning 
respektive festande tyder på att de bägge ö-destinationerna lyckats kommunicera en bild av 
destinationen redan innan turisten befinner sig på den. Dessa egenskaper är några som kan ses 
som unika för de båda öarna och enligt Freiere (2007) är det just det unika som erbjuds som 
skapar bilden av destinationen. 
 
5.2 Analys av enkätundersökning 
Som nämnt i teoriavsnittet tar Tsaur et al. (2016), upp fem faktorer som väsentliga inom brand 
identity: destination image, destination awareness, destination quality, destination personality 
och destination culture. Syftet med branding är enligt Ng (2018) att det skall representera det 
utmärkande egenskaperna som associeras med produkten- eller tjänstens kvaliteter. Dessa 
kvaliteter är det som skall reflektera varumärkets identitet och ligga som grund i 
varumärkesbyggande aktiviteter. Dessa kvaliteter är vad som kommer att analyseras utifrån 
besökarnas egna erfarenheter och uppfattningar gällande de två ö-destinationerna. För att 
varumärkesidentiteten skall fungera och kommuniceras väl, så bör den vara förenad med sina 
kunder (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Besökarperspektivet kopplat till varumärkesidentitet 
är alltså på så vis en nödvändig aspekt att ta hänsyn till i dessa frågor.  
 
Destination image 
Den första faktorn inom konceptet varumärkesidentitet som tas upp av Tsaur et al. (2016) är 
bilden av en destination. Enligt Baloglu & McCleary (1999) går bilden av en destination att 
beskriva som ett koncept kopplat till attityder som omfattar en individs idéer, tro och intryck 
av ett turistmål. Gällande Koh Tao kunde medianen 3,11 utläsas för hela faktorn gällande 
påståenden kopplade till image (tabell 6). Dessa påståenden har sin grund i besökarnas 
attityder, idéer och intryck av ön, något som enligt Echtner och Ritchie (1991) kopplas till en 
helhetssyn av destinationen. Utifrån det medianvärde som utlästs kan vi uppfatta det här som 
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en genomsnittlig bild av destinationens varumärke. Dessutom går det att utläsa att spridningen 
på svarsalternativen är relativt låg, vilket förstärker den genomsnittliga attityden.  
 

Tabell 6 Koh Tao – sammanfattning ’Destination image’ 

Gällande påståendet som behandlar hur vackert landskapet är på Koh Tao blev medianvärdet 
4,0 (tabell 7). Med denna information går det att göra antagandet att besökarnas idéer och 
intryck av ön är att det är en vacker sådan. Påståendet har också kraftigt påverkat imagefaktorn 
positivt. Med ett högt medianvärde och en låg spridning inom kvartilerna, med den lägsta 
kvartilen som visar 4,0 och den högsta 5,0. När det kommer till historiska och kulturella 
attraktioner på ön ser vi att medianvärdet är 2,0, alltså lägre än 3,11 som representerar hela 
faktorn. Med medianvärden lägre än hälften och ett spridningsmått som påvisar att besökarna 
är överens och dessutom ett bortfall på 11 respondenter kan vi antyda att det finns en avsaknad 
av historiska attraktioner.  
 

 
Tabell 7 Koh Tao – resultat ’Destination image’ 

Imagefaktorn för Phi Phi visade medianvärdet 3.00 (tabell 8) och de olika kvartilerna 2,77 och 
3,55 vilket precis som i Koh Taos fall inte tyder på någon större spridning på svarsalternativen. 
Medianvärdet avspeglar, precis som i fallet med Koh Tao, besökarnas bild av ön utifrån intryck 
och idéer. Påståendet gällande öns nattliv och underhållning är det högsta av de nio påståendena 
kopplade till öns image. Med andra ord bidrar värdet till en höjning av det totala värdet för öns 
image. Tsaur et al. (2016) hävdar att bilden olika individer har av destinationen kan användas i 
marknadsföringssyfte för att differentiera sig mot konkurrenter. Att etablera Koh Phi Phi som 
en fest och underhållningsdestination kan således ha varit en strategi för att locka besökare.  
 



 34 

 
Tabell 8 Phi Phi – resultat ’Destination image’ 

Destination awareness 
Milman och Pizam (1995) menar att en destinations varumärke har starka kopplingar till hur 
medvetna individer och potentiella besökare till destinationen är om varumärket som förmedlas 
av producenten. De menar att destinationen går att beskriva som den kunskap turister har av 
själva destinationen i fråga. Faktorn destination awareness är därför av vikt när det kommer till 
att skapa framgångsrika turistmål där besökare upplever en positiv bild av platsen.  
 
Det är tydligt att respondenterna har hört talats om Phi Phi i större utsträckning än andra öar i 
Thailand. Huruvida respondenterna hör talas om ön kan diskuteras på grund av att de andra tre 
påståendena till faktorn awareness har betydligt lägre medianvärden samt bortfall av svar (se 
tabell 9). Dessa påståenden kan också kopplas till hur destinationen själv väljer att 
kommunicera sitt varumärke. Däremot kan det första påståendet kommuniceras mellan olika 
individer som besökt ön.  
 
Koh Tao-undersöknigen inom samma faktor påminner om den för Phi Phi men har ett lägre 
totalt medianvärde för faktorn som helhet (tabell 9). Seddighi & Theocharous (2002) menar att 
medvetenheten som råder kring en specifik destination i stor utsträckning representerar 
varumärkets styrka. Ett medianvärde på 3,0 gällande hur mycket respondenterna hört talas om 
Koh Tao i större utsträckning än andra öar kan tyda på att ön är relativt välkänd eftersom att 
värdet är över hälften. Denna medvetenhet kan eventuellt kopplas till varumärkets styrka kring 
destinationen. 
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Tabell 9 Koh Tao & Phi Phi – resultat ’Destination awareness’ 

 
 
Destination quality 
Ferns och Walls (2012) beskriver att kvaliteten på ett resmål är kopplat till turistens uppfattning 
om en destination när det kommer till förmågan att uppfylla dennes förväntningar. Faktorn för 
destinationskvaliteten tillhörande Koh Tao innehar ett medianvärde på 3,29 där påståenden 
som: boende utbud, fungerande vägar och transport, renlighet samt öns säkerhet bidrar till att 
höja värdet. Det är dock tydligt att ön inte erbjuder några goda möjligheter till shopping av 
enkäten att döma (tabell 10). Vilket kan antyda att turister som besöker ön har förväntat sig att 
shoppingen skulle vart bättre.   
 
Faktorn destination quality är den som fått det näst lägsta medianvärdet av de fem olika 
kopplade till Phi Phis varumärkesidentitet men är ändå relativt högt med tanke på att det är över 
hälften av 5,00. Det går att konstatera att exempelvis påståendet om hur pass renlig ön är bidrar 
till att sänka medianvärdet för faktorn som helhet. När en turist utvärderar ett resmål tenderar 
denne att se till destinationens produkter, tjänster och individens personliga erfarenheter av 
dessa (Žabkar, Brenčič & Dmitrović, 2010). Det kan med andra ord antas att ett antal av 
respondenterna skapat personliga erfarenheter som syftar till att ön inte är speciellt renlig.  
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Tabell 10 Koh Tao & Phi Phi – resultat ’Destination quality’ 

 
 
Destination personality 
Personligheten hos en destination går att finna i olika mänskliga egenskaper som förknippas 
med ett varumärke (Aaker 1997, se Tsaur et al., 2016). Ekinci & Hosany (2006) poängterar att 
om dessa mänskliga egenskaperna leder till en särskiljande varumärkeskännedom kan unika 
och fördelaktiga effekter finnas. 
 
Faktorn destination personality har det högsta medianvärdet av de fem olika faktorerna för Koh 
Tao (tabell 11). Detta kan ha och göra med att besökarna upplever ön på så vis att den har 
särskiljande och unika egenskaper vilket eventuellt kan vara en fördel gentemot konkurrerande 
ö-destinationer. Vi kan utläsa att de fyra separata påståendena innehar ett högt medianvärde 
och att det finns en positiv bild av ön utifrån ett besökarperspektiv kring dessa element. 
Påståendet kring huruvida Koh Tao upplevs som äventyrligt innehar ett högt medianvärde något 
som eventuellt skulle kunna kopplas till möjligheterna till dykning och snorkling. 
 
Phi Phi präglas av en positiv syn från besökarna när det kommer till öns personlighet. Även här 
är det den faktor som har det högsta medianvärdet (tabell 11) samt saknar bortfall, vilket kan 
tyda på att alla respondenter på något sätt har en uppfattning av öns personlighetsdrag. Det blir 
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ännu en gång tydligt att ön förknippas med festlighet och nattliv då påståendet om huruvida ön 
upplevs som festlig innehar det högsta värdet.  
 
 
 

Tabell 11 Koh Tao & Phi Phi – resultat ’Destination personality’ 

 
 
Destination culture 
Schroeder (2005) menar att ett starkt förhållande mellan kultur och turism kan leda till att en 
destination skapar sig attraktiva konkurrensfördelar samt att det kan användas för att etablera 
en särskiljande varumärkesidentitet. Varken Phi Phi eller Koh Tao verkar vara öar med starka 
kulturella kopplingar. Av enkätsvaren att döma (tabell 12) går det att anta att de båda ö-
destinationerna valt att fokusera på andra faktorer än just kultur. Medianvärdet för Phi Phi 
ligger nämligen under hälften vilket eventuellt skulle kunna peka på detta. Därav finns det lite 
kulturella attraktioner eller så är vetskapen om dessa låga. 
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Tabell 12 Koh Tao & Phi Phi – resultat ’Destination culture’ 

 
Reliabilitet & intern konsistens 
Genomgående i tabellerna som presenterats som empiriskt underlag i den kvantitativa 
undersökningen, har värdet Cronbachs alfa redogjorts i kolumnen längst till höger. Cronbachs 
alfa har mätt reliabilitet och interrelation hos påståenden inom respektive faktor samt alla fem 
huvudfaktorer sinsemellan. I tabellen ovanför (tabell 12) går det exempelvis att utläsa värdet 
av Cronbachs alfa som 0,710 inom studieobjektet Phi Phis faktor 5 (destination culture). Detta 
värde har tagits fram genom att alla svaren som registrerats hos de fyra påståendena inom 
denna faktor har ställts mot varandra för att mäta den interna konsistensen. Den interna 
konsistensen kan förklaras som hur alla värden inom ett test eller specifik kategori faktiskt 
mäter samma koncept (Tavakol & Dennich, 2011). Siffran 0,8 anses ofta som acceptabel nivå 
för att mäta den interna reliabiliteten. Dock kan en lägre siffra som 0,7 anses godtycklig, en 
minimal nivå på 0,6 kan till och med i vissa fall anses som tillfredsställande (Bryman, 2011, s. 
162).  
 
Värden som hamnat på 0,6 och lägre har presenterats flertalet gånger i studien. Många av svaren 
antyder att den påstådda bild som tagits fram för destinationerna inte alls stämmer överens med 
vad besökarna tyckte. Av Cronbach’s alfa att utläsa är det flera påståenden, inom olika faktorer, 
som har väldigt låga värden. Vilket ytterligare stärker att de givna påståendena inte alls mäter, 
exempelvis, kulturen på respektive destination. En hög intern konsistens (högt alfa) i 
kombination med låga ”poäng” på Likert-skalan bevisar att alla tycker raka motsatsen mot vad 
påståendet säger.  
 
Trots att många av de presenterade värdena anses vara lägre än den accepterade nivån så har 
dem ändå bibehållits i studien. Anledningen till detta är att vi anser att svaren, oavsett, mäter 
besökares attityder till de påståenden som formulerats. Dessutom uppnår värdet av Cronbachs 
alfa över 0,7 när den interna konsistensen mäts för alla de fem faktorerna inom 
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varumärkesidentitet, både vad gäller Koh Tao och Phi Phi. Det här kan antyda att faktorerna 
faktiskt mäter den totala varumärkesidentiteten och interrelationen faktorerna sinsemellan.   
 
5.3 Destinationernas varumärken som helhet 
Branding anses vara en viktig och bra metod när målet är att skapa bilder, intryck och känslor 
hos kunder. Varumärkesidentiteten bygger också på en förståelse mellan producenter och 
kunder, samt en förståelse för den omkringliggande, konkurrerande omvärlden (Ghodeswar, 
2008).  
 
Officiella hemsidan tourismthailand.org beskriver Koh Tao som en ung men mycket välkänd 
dykdestination som lockar dykare från hela världen, såväl erfarna som nybörjare. 
Kohtaocompleteguide.com förklarar destinationen Koh Tao, eller Turtle island, i likartat maner, 
där det marina livet och den vackra naturen står i fokus. Detta kan förklaras som ett sätt att 
marknadsföra destinationen på. Genom att positionera ett specifikt varumärke, utifrån sina 
unika egenskaper, så reduceras alternativen för den givna målgruppen. Uppfattas dessutom 
varumärket som starkt och unikt, så är det svårt att konkurrera mot (Qu et al., 2009). Hur 
konsumenter och besökare upplever destinationen blir viktigt då konkurrenskraften och 
identiteten stärks om besökarnas upplevelser stämmer överens mot den varumärkesidentitet 
som kommuniceras av destinationen (Del Chiappa & Bregoli, 2012). Det som kännetecknar 
Koh Tao utifrån vad respondenternas perspektiv är att dykning och snorkling verkar vara starkt 
kopplat till öns image då många har valt att nämna det i de öppna frågorna. Att dem fick chansen 
att svara fritt på dessa är någonting som eventuellt kan kopplas till vad Ghodeswar (2008) tar 
upp gällande varumärkesidentitet och dess betydande del i skapandet av varumärkesstrategier. 
Respondenterna var överlag väldigt överens i sina svar gällande upplevelser från ön, eftersom 
många även valde att ta upp öns möjligheter till rekreation och avkoppling.   
 
Ng (2018) beskriver att de utmärkande egenskaperna som associeras med produkten- eller 
tjänstens kvaliteter skall representera varumärkesidentiteten. I Phi Phis fall blir det tydligt att 
ön associeras med nattliv när de öppna frågorna tolkas. Qu et al. (2009) tar upp vikten av att 
positionera sig och marknadsföra det specifika varumärket för att på så vis reducera alternativen 
för den givna målgruppen som planerar en resa. Mycket tyder på att Phi Phi lyckats med detta 
i och med att ön starkt förknippas med nattliv och underhållning. Ön innehar även ett väldigt 
högt besökarantal sett till andra öar vilket eventuellt kan tyda på att de ofta blir det vinnande 
alternativet när det kommer till att locka besökare. Att ön innehar ett rikligt nattliv verkar inte 
ha undgått någon. Men enligt hemsidan tourismthailand.org anses också Phi Phi som en unik, 
idyllisk tillflyktsort med fina stränder och stora möjligheter till aktiviteter. I slutändan kan 
varumärkesidentitet förklaras som något ett företag/organisation själva vill förmedla, eller hur 
konsumenten själv uppfattar varumärket (Tsaur et al., 2016).     
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6.0 Resultat 
Här presenteras de resultat som framställts ur analysen. Inledningsvis återkopplar vi, 
kortfattat, till det ursprungliga problemet, syftet samt frågeställningar. Vidare följer studiens 
slutsatser i kombination med diskussion. Avslutningsvis presenteras vårt kunskapsbidrag samt 
förslag till framtida forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
Sydostasien har sedan en lång tid tillbaka ständigt vuxit som turistdestination där kustturism 
främst är det som bidrar till attraktionskraften. Thailand är starkt bidragande till denna 
tillströmning av turister och stod år 2016 för den största tillväxten på hela den asiatiska 
turismmarknaden. Landet har hundratals öar utvecklade för turistiska ändamål vilket leder till 
konkurrens.  
 
I och med att många turister årligen besöker Thailand skapas konkurrens destinationerna 
emellan, vilket gör att varumärket har en avgörande roll när det kommer till att locka turister.  
För att undersöka konceptet om varumärkesidentitet och problematiken med konkurrerande 
destinationer formulerades följande syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med denna uppsats är: Att identifiera konkurrenskraftiga ö-destinationer i Thailand 
samt från ett besökarperspektiv utreda vilka faktorer inom destinationens varumärke som är 
av vikt för att differentiera sig och skapa en identitet på marknaden. 
 

•   Vilka ö-destinationer har starkast identitet på den Thailändska turismmarknaden?  
 

•   Vad är det som utmärker destinationernas varumärken och gör dem 
konkurrenskraftiga utifrån besökarnas attityder? 
  

Utifrån datainsamlingen som utförts i kombination med granskning av Thailands olika öar 
kunde konstateranden göras att Koh Tao och Phi Phi är två av landets mest konkurrenskraftiga 
ö-destinationer med starka identiteter. Trots att Koh Tao och Phi Phi erbjuder likvärdiga 
attraktioner, upplevelser, samma natur och kultur ansågs destinationerna, redan innan 
enkätundersökningen, ha olika varumärkesidentiteter. Det är tydligt att de båda öarna erbjuder 
samt nyttjar de naturliga, kulturella och sociala attraktionerna på plats för att främja turism. 
Både Koh Tao och Phi Phi är belägna i områden där många öar erbjuder liknande 
turismprodukter eftersom att alla är omslutna av vatten och har samma klimat. Det är däremot 
tydligt att de två öarna lyckats med att differentiera sig på marknaden och på så vis kommit att 
bli unika i viss mån. Koh Tao har lyckats med detta genom att etablera sig som ön som erbjuder 
de bästa marina upplevelserna i form av dykning och snorkling, något som kommit att locka 
tusentals turister årligen. Phi Phi har lyckats differentiera sig på så vis att nattlivet kommit att 
bli den avgörande faktorn som bidrar till att många turister väljer ön som ett givet mål att besöka 
på sin resa. Sammantaget går det att dra slutsatsen att det är viktigt att kunna erbjuda någonting 
unikt som sträcker sig förbi sol, bad och stränder i områden där konkurrenter besitter samma 
marknadsföringsmöjligheter.  
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För att mäta besökarnas attityder har undersökningen haft sin utgångspunkt i ett teoretiskt 
ramverk som behandlar fem separata faktorer inom destinationers varumärkesidentitet. Det går 
att fastställa att de fem faktorerna mäter en realistisk bild av destinationernas 
varumärkesidentiteter. Genom en granskning av enkätundersökningarna går det att utläsa varje 
separat faktor och hur de har påverkat varumärkesidentiteten utifrån besökarnas uppfattningar.  
 
Det är tydligt att faktorn destination image är viktig för de båda öarna och är en stark bidragande 
förklaring till varför de är så konkurrenskraftiga som de är. Det blir tydligt att Koh Tao och Phi 
Phi ses som vackra öar med en blandning av rekreationsmöjligheter och ett aktivt nattliv. 
Utifrån enkätundersökningen har vi kommit fram till att Koh Tao främst förknippas med 
möjligheterna till dykning och snorkling samt rekreation medan bilden av Phi Phi framförallt 
förknippas med nattliv. Resultatet blir att nattlivet är en bidragande orsak till varför många 
turister väljer att besöka ön, samtidigt som det bidrar till nedskräpning och att ön upplevs som 
något rörig. I 50 procent av fallen, eller fler, så har besökarna en högre kunskap om Koh Tao 
och Phi Phi i högre utsträckning än andra öar i Thailand. En högre vetskap om en destination 
tyder på ett starkare varumärke vilket i sin tur innebär bättre förutsättningar gentemot 
konkurrenter.  
 
Det går att konstatera att det råder en relativt hög medvetenhet om de båda öarna och när det 
kommer till faktorn destination awareness förstår vi att många hört talas om Phi Phi i större 
utsträckning i förhållande till andra öar de besökt i Thailand. Detsamma gäller för Koh Tao 
men i något mindre utsträckning.  
 
När det kommer till destination quality handlar det om huruvida turistens förväntningar har 
uppfyllts eller ej. Enkätsvaren tyder på att besökarnas förväntningar på Koh Tao uppfyllts i och 
med att påståendena inom faktorn fått höga värden överlag och så är även fallet för Phi Phi.  
 
Vi kan utläsa att faktorn destination personality innehar det högsta medianvärdena för både 
Koh Tao och Phi Phi. Det går på så vis att dra slutsatsen att egenskaper kopplade till mänskliga 
sinnen (i vårt fall: vänligt, pålitligt, äventyrligt och festligt) är det som starkast påverkat 
destinationens varumärke utifrån vår studie. 
 
Sett till det totala värdet för faktorn destination culture kan vi fastslå att varken Phi Phi eller 
Koh Tao ses som destinationer med stark kulturell koppling av besökarna. Det går på så vis att 
hävda att kulturen på öarna inte är en särskilt bidragande faktor till varför de blivit så 
konkurrenskraftiga som de är.  
 
Genom undersökningen har två starka, välbesökta ö-destinationer i Thailand identifierats. 
Därefter har destinationernas varumärken studerats utifrån besökarnas attityder kring olika 
påståenden, där tydliga uppfattningar extraherats. Koh Tao som dykdestination och Phi Phi som 
en destination med fokus på fest är tydliga bilder som tagits fram både genom litteraturstudien 
och den egna, kvantitativa datan. Hur bilden uppfattas av besökare stämmer således överens 
med den bild som levereras via internetkällor, något som är viktigt för en positiv bild av 
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varumärket. De unika egenskaperna hos respektive destination har identifierats samt stärkts 
utifrån ett besökarperspektiv. Dessutom har förståelsen för hur Koh Tao och Phi Phis 
varumärken differentierar sig gentemot andra öar i Thailand ökat genom denna studie.  
 
Utöver att de unika och positivt uppfattade egenskaperna som tagits fram, har många av de 
undersökta påståendena fått lågt ansedda svar på Likert-skalan. Detta innebär att många av det 
påståenden som tagits fram inte alls stämmer överens med vad vi trodde initialt. Här skulle ett 
mer genomförligt arbete med framtagning av påståenden höja den interna konsistensen inom 
respektive faktor, vidare skulle destinationernas unika egenskaper tydliggöras än mer.   
 
6.2 Kunskapsbidrag & förslag till framtida forskning 
Studien bidrar till en ökad förståelse kring besökare och deras åsikter gällande 
konkurrenskraftiga ö-destinationers varumärken. Uppsatsen ger även en fördjupad inblick inom 
fem framträdande faktorer inom varumärkesidentitet och hur de på olika sätt tillsammans 
påverkar bilden av ett varumärke. Liknande undersökningar skulle kunna genomföras på andra, 
destinationer för att identifiera besökarnas uppfattning om platsen och varumärket samt, 
eventuellt, finna problem- och förbättringsområden.  
 
Studien utfördes på två studieobjekt i form av ö-destinationer i Thailand. Det kan eventuellt 
vara intressant att utföra liknande studier fast på andra geografiska platser i världen. På detta 
sätt skulle jämförelser olika regioner emellan kunna göras, vilket leder till utökade kunskaper 
inom forskningsområdet. Det skulle vara intressant att ta reda på om varumärkesidentiteter på 
ö-destinationer belägna i andra delar av världen skiljer sig åt i förhållande till vad denna studie 
kommit fram till.  
 
Öar är som tidigare nämnt resmål som ofta präglas av ett högt antal besökare, vilket ibland leder 
till belastningar vad gäller natur och miljö. Därför skulle det vara nödvändigt att studera hur 
branding och konkurrens påverkar det studerade ö-området rent hållbarhetsmässigt.  
 
Det kan vara intressant att undersöka hur aktörer på de studerade öarna förhåller sig samt arbetar 
med varumärkesidentitet. Kan det eventuellt vara så att aktörerna på Koh Tao och Phi Phi har 
en annan bild av sina varumärken är den som presenterats i denna studie? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Frågeformulär – Koh Tao/Phi Phi (svenska) 
Hur upplever du ö-destinationen Koh Tao/Phi Phi som varumärke? 
Läs igenom beskrivningen nedan innan du påbörjar enkäten. 
 
-Denna enkät utgår ifrån att du som person har besökt Koh Tao samt en eller flera andra ö-
destinationer i Thailand.  
 
-Enkäten är främst uppbyggd av påståenden, dessa påståenden skall du ranka från 1 - 5. Där 1 
inte alls stämmer överens med din upplevelse av Koh Tao och 5 helt stämmer överens med 
din upplevelse av Koh Tao.  
 
-Om du inte förstår innebörden av påståendet lämnas svarsalternativet blankt.  
 
-I sista delen av enkäten ges möjlighet att, med text, förklara din bild av Koh Tao.   
 
-Denna enkät är alltså, enbart, för dig som besökt Koh Tao och MINST en annan ö-
destination i Thailand.  
 
-Enkäten är uppdelad i sju avsnitt, där varje del behandlar ett separat delområde inom 
varumärkesuppfattning. Varje avsnitt innehåller ett fåtal påståenden eller frågor och går 
väldigt snabbt att gå igenom.  
 
Svaren kommer att behandlas och presenteras i en kandidatuppsats inom turismvetenskap som 
ämne, där ö-destinationers varumärkesidentitet undersöks. 
 
Kön 

 
 
Ålder 

 



 

 
Resans syfte 

 
Faktor 1. Destination image  
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är landskapet vackert på Koh Tao/Phi 
Phi 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är det ett varierat matutbud på Koh 
Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns ett hänsynstagande till klimatet på 
Koh Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är det ett bra nattliv och underhållning 
på Koh Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det goda möjligheter till nöje och 
avkoppling på Koh Tao/Phi Phi (ex. shopping & aktiviteter) 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det intressanta historiska 
attraktioner på Koh Tao/Phi Phi 



 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det intressanta 
kulturella  attraktioner på Koh Tao/Phi Phi 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är lokalbefolkningen vänlig på Koh 
Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, det finns ett varierat utbud av evenemang på 
Koh Tao/Phi Phi 

 
Faktor 2. Destination awareness 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, har jag hört talas om Koh Tao/Phi Phi i 
större utsträckning 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, har representerande symboler som 
landmärken och landskap ökat min medvetenhet om Koh Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, har Koh Tao/Phi Phi en tydlig slogan 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, har Koh Tao en tydlig logotyp 

 

Faktor 3. Destination quality 



 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det ett brett och varierat utbud av 
boende på Koh Tao/Phi Phi 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är infrastrukturen på Koh Tao/Phi Phi 
väl fungerande (exempelvis vägar och transport) 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, upplevs en renlighet på turistområdena 
på Koh Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, upplevs Koh Tao/Phi Phi som en säker 
plats att vistas på 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, överensstämde den lokala 
matupplevelsen på Koh Tao/Phi Phi med dina förväntningar 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, var mottagandet av olika producenter 
som (turistinformationer och hotellreceptioner) av hög kvalitet på Koh Tao/Phi Phi 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är shoppingen bra på Koh Tao 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, får du valuta för pengarna på Koh Tao 

 
Faktor 4. Destination personality 



 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, anses Koh Tao/Phi Phi som vänligt 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, anses Koh Tao/Phi Phi som pålitligt 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är Koh Tao Phi Phi som äventyrligt 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, är Koh Tao som festligt 

 

Faktor 5. Destination culture 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, uppvisar lokalbefolkningen en 
karaktäristisk livsstil på Koh Tao/Phi Phi (ex. matkultur, underhållning) 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det historiska/kulturella byggnader på 
Koh Tao/Phi Phi 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det inhemsk konst (ex. hantverk & 
shower) på Koh Tao/Phi Phi 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, finns det skiftande kultur på Koh Tao/Phi Phi 



 

 
 
Öppna frågor:  
    
Vad kännetecknar Koh Tao utifrån ditt besök? 
--------------------------------------------------------- 
På vilket sätt skiljer sig Koh Tao från andra öar du besökt i Thailand? 
--------------------------------------------------------- 
Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju för att bidra med mer ingående svar i vår 
undersökning?  Om ja, ange e-mail 
--------------------------------------------------------- 
 
Bilaga 2: Frågeformulär – Koh Tao/Phi Phi (engelska) 
 
How do you experience the destination of Koh Tao/Phi Phi as a brand? 
Read the description below before beginning the survey 
 
-The survey is taken under the assumption that you as a person have visited Koh Tao/Phi Phi 
and one or more other island destinations in Thailand.  
 
-The survey is primarily based on claims, these statements rank from 1 to 5. There 1 is not 
consistent with your experience (strongly disagree) of Koh Tao/Phi Phi and 5 entirely 
consistent with your (strongly agree) Koh Tao/Phi Phi experience. 
 
- If you do not understand the meaning of a statement, the answer is left blank 
 
- In the final steps of questionnaire an opportunity will be given to, more in-depth, explain 
your experiences of Koh Tao/Phi Phi 
 
- Thus this survey is, ONLY, for you who have visited Koh Tao/Phi Phi and AT LEAST on 
more island destination in Thailand. 
 
- The survey is divided into seven sections, each of which deals with a separate area of 
branding elements and how you perceived them. Each section contains a few statements or 
questions and is quickly reviewed. 
 
-Your participation means that the information provided will be studied and included in a 
bachelor thesis in tourism sciences, where island destinations brand identity is being 
researched 
 
 



 

Sex 

 
 
Age 

 
 
Purpose of visitation 

 
 
Factor 1. Destination image  
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is beautiful 
scenery in Koh Tao/Phi Phi 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is diversity in 
cusine in Koh Tao/Phi Phi 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is a high 
consideration for the climate in Koh Tao/Phi Phi 



 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is good nightlife 
and entertainment in Koh Tao/Phi Phi 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is good 
opportunities for recreation activities in Koh Tao/Phi Phi (for example: shopping, 
sports and other activities) 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is historical 
attractions in Koh Tao/Phi Phi 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is cultural 
attractions in Koh Tao/Phi Phi 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, people are friendlier 
in Koh Tao/Phi Phi 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is a varied range 
of events in Koh Tao/Phi Phi 

 
Faktor 2. Destination awareness 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, I’ve heard of Koh 
Tao/Phi Phi more often 



 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, represantatitve 
symbols (such as landmarks and landscapes) have caught my attention about Koh 
Tao/Phi Phi 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, Koh Tao/Phi Phi have 
an obvious slogan 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, Koh Tao/Phi Phi have 
an obvious logo 
 

 

Faktor 3. Destination quality 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is wide range of 
accomodation in Koh Tao/Phi Phi 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is well-
functioning infrastructure in Koh Tao/Phi Phi (such as transportation and public 
facilities) 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is good level of 
cleanliness in Koh Tao/Phi Phi 

 



 

In comparison with other visited island destinations in Thailand, Koh Tao/Phi Phi feels 
safe 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, the local cusine 
matched my expectations in Koh Tao/Phi Phi 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, the reception of 
tourism stakeholders is of high quality in Koh Tao/Phi Phi (such as touristinformations 
and hotels) 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is good 
shopping in Koh Tao/Phi Phi 

 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is good value 
for money in Koh Tao/Phi Phi 

 
Faktor 4. Destination personality 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, Koh Tao/Phi Phi is friendly 

 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, Koh Tao/Phi Phi is reliable 

 
 
I förhållande till andra besökta öar i Thailand, Koh Tao/Phi Phi adventourus 

 



 

In comparison with other visited island destinations in Thailand, Koh Tao/Phi Phi is 
entertaining 

 

Faktor 5. Destination culture 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, the locals display a 
characteristic lifestyle in Koh Tao/Phi Phi (eg. food culture or entertainment) 
 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is historical and 
cultural buildings in Koh Tao/Phi Phi 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, Koh Tao/Phi Phi 
displays domestic art (such as: paintings, handicrafts and entertaining shows) 

 
 
In comparison with other visited island destinations in Thailand, there is a variation in 
cultures and sub-cultures in Koh Tao/Phi Phi 

 
 
Öppna frågor:  
    
What characterizes Koh Tao/Phi Phi based on your visit? 
--------------------------------------------------------- 
In what way does Koh Tao differ from other islands you visited in Thailand? 
--------------------------------------------------------- 
Would you consider participating in a interview in order to provide us with more in-depth 
answers to compliment our survey? If yes, please enter e-mail adress 
--------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


