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Sammanfattning  
Turistindustrin rankas som en av världens största, men även snabbast växande näringar. 
Näringens expansion bidrar i sin tur till stora miljömässiga konsekvenser. Mer miljövänliga, 
spårbundna transporter är i dagsläget aktuella forskningsfrågor och diskuteras i syfte att 
bromsa turismens negativa, miljömässiga effekter. Studiens syfte var att undersöka 
ungdomars intresse och attityder kring tåg i turistiskt syfte, samt om en antagen 
miljömedvetenhet påverkade deras val av resa. Interrail valdes som undersökningsobjekt dels 
då skribenterna fann ämnet aktuellt och dels på grund av EU-kommissionens investering som 
ska ge 18-åringar gratis Interrailpass i år. Interrail ansågs i enlighet med teorier vara ett 
alternativt, mer miljövänligt transportalternativ samt turismform.  
 
En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Enligt valda teorier förekommer ett gap mellan turisters attityder 
och beteende där personliga värderingar och en miljömedveten norm, som genomsyrade 
beteenden och konsumtionsmönster hemma, bortsågs vid val av resa. Resultaten från de sju 
personliga intervjuerna samt enkätundersökningen tyder på att intresset för tåg som transport i 
turistiskt syfte är relativt lågt, vilket eventuellt ger en förklaring till det relativt låga intresset 
för Interrail hos dagens ungdomar. Även bland organisationer tolkas Interrail besitta en låg 
position på marknaden. Företag är inte intresserade av att marknadsföra Interrail då det inte 
antas vara vinstdrivande. Intresset för Interrail är lågt där aspekter som tid, pris, bekvämlighet 
och upplevelse väger tyngre hos ungdomars turistiska val, där tågets miljömässiga fördelar 
snarare ses som en positiv bieffekt. Utifrån bristande kunskap och förutfattade meningar 
tolkar skribenterna Interrails comeback, trots EU-kommissionens ekonomiska investeringar, 
som svåruppnådd.  
 
Nyckelord: 
miljövänligt resande, miljömedvetenhet, hållbar turism, tåg, Interrail, motivationer, 
konsumetbeteende, normer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  
The tourism industry is ranked as one of the world's biggest and fastest growing industries, 
which in return contribute to big environmental consequences. More environmentally 
friendly, railway bound transportation are current research questions and are discussed to 
prevent the negative effects of tourism. The purpose of the study was to research adolescents 
interest and attitude towards train for touristic purposes and if their perceived environmental 
awareness affected their choice of travel. Interrail was chosen as a research object partly 
because the authors considered it a current topic and partly because of the investment that the 
EU-commission made to be able to give 18-yearolds free Interrailpasses this year. Interrail 
was in accordance with the theory perceived to be a more environmentally friendly choice of 
transportation and form of tourism. 
 
A combination of qualitative and quantitative methods was used to answer the purpose and 
questions of the study. From the chosen theories there appears to be a gap between tourists 
attitudes and behaviour, where personal values and the environmental norm that existed at 
home, was disregarded when choosing to go on a trip. The results from the 7 personal 
interviews and the questionnaire shows that the interest for train as transport for touristic 
purposes is relatively low, which could give an explanation for the lacking interest for 
Interrail in today's adolescents. Even among companies Interrail is interpreted as having a low 
position on the market. Companies aren't interested in marketing Interrail due to its low 
perceived economic profit. The interest for Interrail is low where aspects such as time, price 
and experience weighs heavier for adolescent’s touristic choices, where the environmental 
benefits are merely seen as a positive bi-product. From a lack of knowledge and 
preconceptions the authors interpret Interrails comeback, despite the financial investments 
from the EU-commission, as hard to achieve.  
 
Keywords: 
environmentally friendly traveling, environmentally conscious, sustainable tourism, trains, 
Interrail, motivations, consumer behaviour, norms 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Förord 
Skribenterna vill tacka Dennis Zalamans för bra och konstruktiv kritik under terminens gång. 
Vidare riktas ett tack ut till närstående som korrekturläst uppsatsen. Ännu ett tack till Spånga 
Gymansium och Hermods Gymnasium som gav oss möjlighet att dela ut vår enkät samt till 
alla respondenter som ställde upp på intervjuer. 
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1. Inledning och bakgrund  

Turistindustrin rankas som en av världens största och snabbast växande näringar. I takt med 
det ökade antalet resor, ökar även resors distanser där flyget utgörs som turisters främsta 
transportsätt (Van Goeverden & Cees 2009, s.21). Trots de positiva sociala effekterna som 
turism kan medföra för samhällsgrupper går det inte att bortse från de skada på miljön som 
turism medför (Guiver 2013, s. 66–67). Att vara berest kan ses som ett tecken på individuell 
framgång och status (Hibbert m.fl. 2013, s.1005). Flygbolag belönar och uppmuntrar de 
turister som flyger ofta vilket leder till en fortsatt ökad rörlighet för fritidsturism med flyget 
som transport (Hibbert m.fl. 2013, s.1000).  
 
Tåget har sedan 1840-talet varit en populär transportform i turistiskt syfte. Under de senare 
decennierna har tåget konkurrerats ut av såväl privatbilar som lågprisflyg (Dickinson & 
Lumsdon 2010, s.105). Tåget är generellt mer miljövänligt som transportsätt jämförelse med 
flyg och bil, därav kan tåget visa länken mellan en reseupplevelse och en mer miljövänlig 
transport (Dickinson & Lumsdon 2010, s.105).  
 
Interrail lanserades 1972 av Europas Nationella Järnvägsoperatörer i syfte att locka och 
underlätta ungdomars resande och utforskande av Europa (Gardner & Kries 2012, s.1). Syftet 
med lanseringen av Interrail var att stödja och marknadsföra järnvägstransporter på global 
nivå för ökad rörlighet, samt för att uppnå en hållbar transport (Jensen m.fl 2015, s.118). I år 
(2018) har EU-kommissionen investerat ca 100 miljoner kronor i ett program som ska ge 
20.000 europeiska 18-åringar ett gratis Interrailpass, giltigt i 3 veckor. EU-kommissionens 
förhoppning kring denna investering är att stärka den europeiska identiteten, men även i ett 
försök att främja en miljövänlig transport Jackson 2018).  
 
Enligt Cohen m.fl. (2014, s.873) saknas det övergripande studier kring individers rese- och 
konsumentbeteenden. Bristen på forskning förklaras bero på ämnets bredd, men även då 
resebeteende generellt ses som en kontinuerlig process vilken inbegriper olika och korrelerade 
steg och koncept som inte alltid kan eller bör analyseras separat. Forskare har undersökt 
individuella koncept, specifika faktorer och kontexter som påverkar resebeteende, men utan 
framgång i att integrera dem i en större kontext av rese- och turistbeteenden (Cohen m.fl. 
2014, s.873). Denna studie fokuserar därav på ungdomars konsumentbeteende utifrån valda 
aspekter och hur detta påverkar deras val av fritidsresor. Skribenterna är medvetna om att fler 
aspekter väger in vid val av resa.  
 
1.1 Problemdiskussion  
Utveckling och ökning av turism har medfört allvarliga, negativa effekter på miljön. Enligt 
UNWTO (2010) växer flygbranschen snabbt samtidigt som flyget är den transport som i högst 
utsträckning bidrar till ökat växthusgasutsläpp inom turismen. De ökade utsläppen av 
växthusgaser är framförallt biprodukten av transporter från bland annat flyg och bil 
(Dickinson & Lumsdon 2010, s.8). Transporten till och från destinationen står för 75–90% av 
de totala växthusgasutsläppen inom turism, val av transport är därför en viktig komponent för 



2 

att lyckas uppnå en hållbar utveckling inom turismnäringen (Dickinson & Lumsdon 2010, 
s.8). Förhoppningar finns om att minskade utsläpp från flyg i framtiden kan åstadkommas 
genom mer miljövänligt bränsle. Oavsett om en förändring kommer ske genom en mer 
miljövänlig bränsleförbrukning eller genom turisters alternativa, mer miljövänliga 
transportval så är denna förändring relevant för att minska den globala miljöförstöringen 
(Doran & Larsen 2016, s.159).  
 
Juval och Dolnicar (2014, s.76) menar att turister anser sig bära på ett högt miljöansvar där de 
vill bevara och inte skada miljön. Det existerar ett tydligt gap mellan turisters konsumtionsval 
och deras påstådda miljöansvar, där turisters miljömedvetna attityd inte reflekterar deras 
konsumentbeteenden. Enligt Cohen m.fl. (2014, s.892) kan gapet förklaras av bristfällig 
information kring flygets alternativa, mer miljövänliga transportsätt. Även Doran och Larsen 
(2016, s.159) menar att ett ökat utbud av mer hållbara transportalternativ på marknaden kan 
bidra till djupare kunskap och beteendeförändringar för såväl intressenter inom turistindustrin 
som för turister.  
 
Jakten och intresset efter upplevelser växer ur ett konsumentperspektiv där turister tenderar att 
söka efter fler och större upplevelser (Mossberg 2003, s.49). Interrail och tågturism kan ses 
som ett miljövänligt transportsätt som dessutom ger turister möjligheten att få extraordinära 
upplevelser genom att utforska Europa (Dickinson & Lumsdon 2010, s.6). EU- 
kommissionens satsning i syfte att öka intresset för Interrail bland europeiska ungdomar 
bidrog till att skribenterna fann ämnet aktuellt. Studien undersökte därav ungdomars attityd 
och intresse för Interrail samt vilka aspekter som påverkar val av transport. Ungdomar är ett 
intressant undersökningsobjekt då de enligt vissa forskare är ett miljömedvetet segment, 
samtidigt som de eftersträvar en global livsstil där flyg möjliggör skapandet av denna livsstil 
på bästa sätt. (Hergesell & Dickinger 2013, s. 599) 
 
Utifrån en ökad miljömedveten attityd som präglar dagens samhälle kan det antas att 
ungdomar skulle fatta mer miljövänliga konsumtionsval. Studien pekar dock på att aspekter 
som upplevelse, tid och pris i större utsträckning styr ungdomars grad av intresse för resor. 
Interrail och tågtransporter anses som mer miljövänliga, men dessa skådas endast som en 
positiv bieffekt vid resval.  
 
1.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till fritidsresor inom Europa med fokus på ungdomar i 
Stockholmsområdet mellan 17–27 år. EU-kommissionens initiativ är ytterligare en faktor som 
förklarar studiens val att undersöka ungdomar och studenter. Studenter är ett aktivt 
resesegment och utgör 20% av alla turistresor (Hergesell & Dickinger 2013, s. 599).  
 
1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka ungdomars intresse och attityd ut till val av tåg som transport i 
turistiskt syfte utifrån en fallstudie om Interrail. 
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1.4 Frågeställning 
- Påverkar aspekten “miljömedvetenhet” ungdomars resande med tåg i turistiskt syfte?  
- Hur ser ungdomars attityd och konsumtionsmönster ut kring tåg som transport i 

turistiskt syfte?  
- Finns det ett intresse för Interrail?  

 
1.5 Begreppsdefinitioner  

- Interrail: Turister kan med ett Interrailpass europeiska medlemsländer under en 
begränsad tid (Interrail u.å). 

- Tågturism: Kan definieras som en kombination av att resa till en destination med tåg, 
eller tåget som destination (Dickinson & Lumsdon 2010, s. 105). 

- Miljömedvetenhet: Avser tankar eller handlingar som förändrar, förbättrar eller 
påverkar ekosystems eller biosfärerens struktur och dynamik. (Stern 2000, s. 408).   

- Hållbar turism: Turism som tar full hänsyn till dess nuvarande och framtida 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser, som tillgodoser besökarnas, 
industrins, miljön och destinationens behov (UNWTO u.å). 

- EU- kommissionen: En del av Europaparlamentet och är EU:s verkställande organ som 
stödjer EU:s allmänna intresse (Europeiska kommissionen u.å).  

- Backpacker/ backpacking: Resenärer som föredrar budgetalternativ vid boende, längre 
resor, en mer flexibel resväg samt att träffa andra resenärer och delta i sociala 
aktiviteter (Cheng & Huang 2017, s. 631). 

- Ungdom: Person mellan 17–27 år  
 
1.6 Disposition 
Genom kapitel två presenteras studiens valda metod bestående av sju kvalitativa intervjuer 
och en kvantitativ enkätundersökning. Ett abduktivt angreppssätt har använts där skribenterna 
genom valda teorier har skapat frågeställningar. Dessa frågeställningar har under 
studieprocessen modifierats allt eftersom fler teorier lagts till. Vidare presenteras under 
kapitel tre den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen behandlar hållbar 
utveckling med fokus på miljövänligt resande i kontrast mellan flyg och tåg. Skribenterna går 
även in mer djupgående på Interrail och backpacking. I senare delen av den teoretiska 
referensramen återfinns konsumentbeteende samt resemotiv. Slutligen följer en redogörelse 
av turisters olika transportval. I kapitel fyra återfinns studiens empiriska material av 
tågturism, Interrail och EU-kommissionens projekt. En sammanställning presenteras av 
studiens intervjuer samt enkätundersökning. Kapitel fem består av studiens analys och 
resultat. Utifrån en sammanställning av teorier och det empiriska underlaget görs olika 
tolkningar och antaganden om ungdomars konsumentbeteende, intresse och attityder. I kapitel 
sex är studiens slutsats om ungdomars attityd och intresse för Interrail och val av tåg i 
turistiskt syfte utifrån en miljömedvetenhet. Slutligen diskuteras om Interrail skulle kunna få 
en comeback. Skribenterna avslutar studien med kapitel sju som tydliggör kritik mot egen 
studie samt förslag för vidare forskning inom ämnet. 
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2. Metod  

I följande kapitel presenteras de valda metoderna, kunskapsmässig ställning, angreppssätt 
och källgranskning. De kvalitativa och kvantitativa undersökningarna har beskrivits separat. 
Under respektive metod presenteras urval, metodkritik, kvalitetskriterier, tillvägagångssätt 
och analysmetod. I senare delen av kapitlet återfinns en etisk diskussion.  
 
En kombination av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning valdes. Detta i 
syfte att uppnå en heltäckande och djup förståelse samt för att få fler infallsvinklar av 
forskningsämnet, anpassat efter den begränsade tidsramen. De båda metoderna besitter såväl 
styrkor som svagheter där en kombination kunde nyttjas för att styrka upp varandra (Bryman 
2008, s.560). 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
Den vetenskapliga och kunskapsmässiga ställningen kan förklara val av metod där de olika 
kunskapsteoretiska och ontologiska inriktningarna genomsyrar metoderna. Det vetenskapliga 
synsättet påverkade utformningen av forskningsfrågor och hur undersökningen genomfördes 
(Bryman 2008, s. 544). Undersökningen innefattade både kvalitativa intervjuer och en 
kvantitativ enkätundersökning och det fanns därav drag från olika ontologiska ståndpunkter. 
Forskningsfrågorna försökte pröva olika teorier där attityder undersöktes i enkäten samtidigt 
som den kvalitativa delen var konstruktivistisk och av tolkande karaktär utifrån det specifika 
sammanhanget (Lantz 1993, s.31).  
  
Konstruktivism är en ontologisk ståndpunkt som karaktäriseras av ett tolkande synsätt där 
sociala företeelser ständigt konstrueras och revideras. Forskaren väljer här att presentera en 
viss version av den sociala verkligheten. Till skillnad från konstruktivism innebär objektivism 
att sociala företeelser existerar oberoende av olika sociala aktörer och utgår från en 
positivistisk kunskapssyn. Positivism förespråkar användandet av naturvetenskapliga 
modeller när sociala företeelser undersöks och ska vara värderingsfri. Kvantitativ forskning är 
huvudsakligen deduktivt objektivistiskt inriktad med en positivistisk kunskapssyn, medan 
kvalitativ forskning är mer induktivt konstruktivistiskt inriktad. Trots att en undersökning 
tenderar att vara antingen konstruktivistisk eller objektivistisk kan den innehålla drag från de 
båda ontologiska ståndpunkterna. (Bryman 2008, s. 36–40) 
 
2.2 Abduktivt angreppssätt 
Under studien har ett abduktivt angreppssätt applicerats, vilket innebar att skribenterna 
pendlade mellan det deduktiva och induktiva angreppssättet under forskningsprocessen för att 
slutligen kunna dra slutsatser. Utifrån det abduktiva angreppssättet undersöktes tidigare kända 
mönster som applicerades specifikt för Interrail (Lantz 1993, s.43). Utifrån det deduktiva 
angreppssättet insamlade skribenterna kunskap om forskningsfältet som ledde till ett antal 
hypoteser. Teorin och hypoteserna stod sedan till grund för de empiriska undersökningarna. 
Ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren gör en undersökning för att sedan dra 
slutsatser från observationer, för att skapa ny teori samt att hitta koppling mellan resultat och 
befintlig teori. Detta applicerades i studien då det av skribenterna skapades nya insikter efter 
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analysen av undersökningar som bidrog till att ny teori lades till för att kunna besvara 
frågeställningarna. (Bryman 2008, s.26) 
  
2.3 Källgranskning  
Kritisk granskning är relevant för att undvika systematiskt skeva resultat samt vid partiska 
källor, men även för att skapa en överblick för att säkerställa att källor som används är 
trovärdiga och relevanta (Holme & Solvang 1997, s.130–131). Detta har studiens skribenter 
beaktat utifrån kritisk granskning av sekundär och primärkällor. En primärkälla utgör 
information vilken har upplevts och skapats av förstahandsinformation, i detta fall intervjuer 
och enkätundersökningen. En sekundärkälla är förstahandsinformation som har beskrivits 
och/eller bearbetats av en eller flera andra vilket innefattar studiens teoretiska referensram 
(Holme & Solvang 1997, s. 131–132).  
 
För att minimera snedvriden kunskap är det relevant vid granskning av primärkällor att 
undersöka vilken relation samt grad av närhet som källan har till fenomenet. Skribenterna 
beaktade detta när källor som “Vagabond” användes där organisationen inte nödvändigtvis 
har den mest aktuella informationen, samt under samtliga intervjuer där det finns en risk att 
respondenterna kan snedvrida sanningen (Holme & Solvang 1997, s.132–133).  
 
2.4 Enkätundersökning och kvantitativa data 
Studiens kvantitativa enkätundersökning ämnades i syfte att kartlägga attityd och intressen för 
Interrail hos ungdomar i Stockholmsregionen. Enkätundersökningen valdes då skribenterna 
ansåg att det var ett billigt och snabbt tillvägagångssätt i strävan att nå ett större antal personer 
och uppnå generaliserbar samt bred kunskap (Bryman 2008, s.228). Enkätundersökningen 
bestod av slutna och öppna frågor. Fördelarna med slutna frågor är att svaren är enkla att 
bearbeta och jämföra (Bryman 2008, s.254). De öppna frågorna lades till utifrån att 
respondenterna inte kunde välja ett passande svarsalternativ.  
 
Vid utformning av enkäten utformades olika typer av frågor för att säkerställa att rätt frågor 
ställdes till rätt ändamål. Frågor gällande bekvämlighet, miljömedvetenhet, upplevelse, pris 
och tid var centrala frågor. Attitydfrågor har använts då studien undersökte attityd till 
tågturism och Interrail. Frågor som rör normer och värderingar har använts för att undersöka 
ungdomars miljömedvetenhet vid val av transport (Bryman 2008, s.248–249).  

2.4.1 Kvalitetskriterier 

En hög validitet kunde uppnås då ställda frågor mätte det som ansågs vara essentiellt, samt 
genom att det fanns ett tydligt samband mellan den teoretiska definitionen och den 
operationella definitionen (Hjerm m.fl. 2014, s.168). Undersökningarnas frågor skilde sig då 
attityder, normer och åsikter mättes.  
 
Respondenterna blev informerade om Interrail innan deras deltagande i enkätundersökningen. 
Akademiska ord som bland annat “miljömedveten” förklarades i syfte att uppnå hög 
reliabilitet. Hög reliabilitet innebär avsaknaden av systematiska och slumpmässiga fel, vilket 
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kan uppstå då respondenterna inte uppfattar eller påverkas av frågorna på samma sätt. 
Systematiska och slumpmässiga fel undveks även genom att skapa en enkät bestående av färre 
svarsalternativ, tydliga, korta frågor och en väl strukturerad och formulerad design (Hjerm 
m.fl. 2014, s.170-171). För denna undersökning beaktades även åldern av 
enkätundersökningens respondenter vid den språkliga utformningen för att undvika 
missförstånd. Skribenterna fanns på plats vid ifyllandet av enkätundersökningen för att vid 
eventuellt behov förtydliga och svara på frågor. Detta behov var dock litet bland 
respondenterna.   

2.4.2 Urval, tillvägagångssätt och analysmetod 

Studien har undersökt 100 ungdomar mellan 17–20 år från Spånga Gymnasium och Hermods 
Gymnasium. Urvalet hanterades på ett flertal sätt. Då studien avgränsats till ungdomar mellan 
17–20 år så var bekvämlighetsurval ett lämpligt tillvägagångssätt. Ett bekvämlighetsurval 
innebär att forskaren frågar de personer som faller in på undersökningens kriterier genom 
kontakt på gatan eller från befintliga kontakter (Hjerm m.fl. 2014, s.180). I detta fall hade 
skribenterna privat kontakt med personal på respektive skola, som möjliggjorde detta. 
  
Skribenterna besökte Spånga gymnasium 2018-04-05 samt Hermods gymnasium 2018-04-10. 
Med tillåtelse från lärare fick skribenterna fråga elever att medverka i enkätundersökningen. 
Skribenterna hade sedan tidigare konstruerat ett frågeformulär via google docs som sedan 
lades upp på ett Instagramkonto. Respondenterna ombads att fylla i enkäten anonymt genom 
privat mobiltelefon/dator. Besöken varade i ca 4 timmar per tillfälle. Ungdomarna var 
placerade bredvid varandra i klassrummen när enkätundersökningen fylldes i.  
 
En univariat analys utfördes, där frekvensmodeller i stapel- och cirkeldiagram visar andel 
respondenter och procentenheter som hör till respektive fråga. En univariat analysmetod 
innebär att endast en variabel undersöks utan att olika samband analyseras. (Bryman 2008, 
s.322) 

2.4.3 Kritik och diskussion kring metodval  

Skribenterna var medvetna om att resultaten från studiens bekvämlighetsurval inte var 
representativt för alla ungdomar i Stockholmsregionen i ålder 17–20 år, detta då endast två 
gymnasieskolor undersöktes (Hjerm m.fl. 2014, s.179–181). Då endast 54% av undersökta 
ungdomar kände till Interrail sedan tidigare kan detta även påverka studiens representativitet 
vad gäller en generaliserbar bild av attityder till fenomenet. Skribenterna har beaktat 
skolornas olika geografiska områden där Spånga Gymnasium är beläget i en förort, medan 
Hermods Gymnasium är beläget i innerstan. Svar kan variera kraftigt beroende på 
respondenternas geografiska placering, bakgrund och kön då de kan vara kopplade till olika 
socioekonomiska bakgrunder. Gymnasieelevers val av gymnasieskola är dock valfri och 
innebär därmed att eleverna på skolorna hade blandade bakgrunder. Vidare valde skribenterna 
att bortse från ungdomars olika bakgrund då det skulle ha krävt en mer omfattande studie i 
åtanke på den begränsade tidsramen.  
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Ungdomarna var placerade bredvid varandra i klassrummen vid ifyllandet av enkäten, vilket 
eventuellt kan påverka respondenterna svar. Detta anses av skribenterna inte ha någon större 
konsekvens för undersökningens validitet. Skribenterna är medvetna om att resultatet 
eventuellt hade sett annorlunda ut om åldersspannet var bredare. En multivariat analys av 
enkätundersökningen hade kunnat ge en djupare förståelse av de olika variablerna, dess 
samband och vilka som hade störst effekt (Holme & Solvang 1997, s.265).  
 
2.5 Intervjuer och kvalitativa data 
Skribenterna har utfört sju personliga intervjuer, varav en telefonintervju och en personlig 
intervju som inte redovisas i studien. En mailintervju hölls. De personliga intervjuerna var av 
semistrukturerad form som innebär att skribenterna arbetade med en intervjuguide av fasta 
teman och preliminära frågor (Bryman 2008, s.415). Mailintervjun och telefonintervjun var 
till fördel då det inte fanns möjlighet till en personlig intervju. KILROY hade skickligt 
besvarat frågorna där svaren direkt kunde analyseras men att vissa detaljerade beskrivningar 
kan ha gått förlorade i form av kropp- och talspråk (Kvale & Brinkmann 2014, s.190).  
 
De semistrukturerade intervjuerna karaktäriserades av sin flexibilitet där tolkning skedde 
utifrån intervjupersonens perspektiv. En semistrukturerad intervju föredrogs eftersom 
skribenterna anade att följdfrågor kunde vara av intresse. Respondenterna tog upp egna teman 
och frågor de var intresserade av vilket ledde till ytterligare kunskap inom 
undersökningsområdet. Skribenterna kunde inte styra intervjun i alltför hög grad då en en 
färdigställd intervjumanual arbetats fram (Holme & Solvang 1997, s.100). De 
semistrukturerade intervjuerna och dess struktur möjliggjorde även jämförelser mellan 
studiens olika undersökningar (Bryman 2008, s.416). Olika frågor ställdes till företaget 
tågbokningen och Anders då frågorna anpassades efter respondenten. Samma frågor ställdes 
till företagen STA-Travel och KILROY samt till Interrailrespondenterna. Intervjuerna varade 
mellan 35–70 min. Samtliga intervjuer antecknades och spelades in.    

2.5.1 Urval och tillvägagångssätt           

Ett systematiskt och medvetet urval av intervjupersoner genomfördes för att säkerställa en 
tydlig länk mellan fenomenet som undersöks och intervjupersonerna, för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av intervjun. Skribenternas urval bestod av en informantintervju, intervju 
med företag samt intervju med Interrailerfarna ungdomar. Skribenterna strävade efter att 
uppnå ett brett perspektiv med olika infallsvinklar för att på ett mer rättvist och trovärdigt sätt 
kunna besvara syfte och frågeställningar (Holme & Solvang 1997, s.101).  
 
Företagen som intervjuades gav skribenterna inblick i hur företagen arbetar med tågturism, 
Interrail samt företagens förhållningssätt angående miljömedvetenhet och hållbart resande. Ur 
intervjuerna med Interrailresenärerna undersöktes istället attityd och intresse ur ett 
konsumentperspektiv. Bägge perspektiven ansågs relevanta för studien (Holme & Solvang 
1997, s.104). Intervjun med Anders valdes för att få kunskap om undersökningsområdet.            
 
Informantintervju: Anders Steene 
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Intervjun hölls med Anders Steene på Royal Viking Hotell i centrala Stockholm 2018-03-27. 
Intervjun varade i ca 80 minuter. Anders Steene är högskolelektor, docent, biträdande 
professor och ansvarig för magisterprogrammet i Turism på Södertörns Högskola. Anders har 
utfört en stor mängd utredningar åt både svensk och internationell turistindustri (Södertörns 
Högskola u.å). Informantintervjuer kan ge ökad kunskap inom ett visst område där 
intervjupersonen ses som en källa eller vittne till undersökningsområdet (Hjerm m.fl. 2014, s. 
152). 
 
Respondentintervju: STA-Travel  
Intervjun hölls med Marie 2018-03-13, varade i 54 minuter på STAs kontor i Stockholm. 
Marie arbetar med marknadsföring, projekt, personal, ekonomi företagsgruppen inom Sverige, 
Norge och Danmark. STA-Travel grundades 1979 och säljer resor över hela jorden med fokus 
på backpackerresor och upplevelser. Företagets kundsegment är huvudsakligen ungdomar och 
studenter 18–30 år (Australienreiser 2018).  
 
Respondentintervju: KILROY   
Intervjun hölls med Sebastian via mail 2018-05-21. Sebastian är gruppledare på KILROY för 
privat reseförsäljning i Stockholm. KILROY är ett företag specialiserat på att erbjuda 
produkter och tjänster skräddarsydda för ungdomar och studenter (Kilroy u.å).  
 
Respondentintervju: Tågbokningen.se 
Intervjun hölls med Kristoffer via telefon 2018-03-19 samt 2018-03-26 19, varade i 30, 
respektive 15 minuter. Företaget startades då de såg en brist på att smidigt och personligt 
kunna boka tågresor både inom Sverige och internationellt. Tågbokningen.se samarbetar med 
bland annat SJ, Snälltåget och Thalys (Crew communication scandinavia AB u.å).   
 
Respondentintervju: Resenär med erfarenhet av Interrail, 1  
Intervjun hölls med Tony 2018-04-11. Intervjun varade i 45 minuter på Södertörns Högskola i 
Stockholm. Tony är 26 år, högskolestudent och valdes då han har erfarenhet av Interrail.  
 
Respondentintervju: Resenär med erfarenhet av Interrail, 2  
Intervjun hölls med Midde 2018-04-12. Intervjun varade i 40 minuter på ett café i centrala 
Stockholm. Midde är 28 år, högskolestudent och valdes då hon har erfarenhet av Interrail.  
 
Respondentintervju: Resenär med erfarenhet av Interrail, 3  
Hölls med Markus 2018-05-04. Intervjun varade i 45 minuter på ett café i Centrala 
Stockholm. Markus är 23 år, högskolestudent och valdes då han har erfarenhet av Interrail.  

2.5.2 Den kvalitativa analysmetoden 

Analysprocessens arbete skedde löpande och växelvis med de tre nivåerna; kodning, 
tematisering och summering. Tillvägagångssättet hanterade och sorterade gradvis råmaterial 
och data för att skapa/finna koder, nyckelord och preliminära teman (kodning). I nästa steg 
strukturerades studiens tematiska resultat mer noggrant (tematisering), vilket möjliggjorde 
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den sista nivåns analysprocess vilken verifierade och formulerade de tematiska slutsatserna 
som analysen kommit fram till (summering). För att verifiera resultaten har processens steg 
följts upprepade gånger samt parallellt under studien (Hjerm m.fl. 2014, s.32–35). I sista 
steget av analysprocessen (summeringen) kontrollerades slutsatserna genom att stämma av 
tolkningar med data innan de fastställdes. Analysens slutmål kunde nås då resultat hade 
uppnått mättnad, detta innebär att materialet var väl underbyggt och stadigt, samt då nya 
teman eller kategorier inte kunde hittas (Hjerm m.fl. 2014, s.35–36).   

2.5.3 Kvalitetskriterier  

De kvalitativa respektive kvantitativa metoderna skiljer sig åt och därmed skiljer sig även dess 
kvalitetskriterier. Till denna studie har skribenterna valt att följa de fyra 
bedömningsgrunderna inom kvalitativ metod bestående av trovärdighet, originalitet, resonans 
och användbarhet. (Hjerm m.fl. 2014, s.81–82) 
 
Trovärdighet bedömer om studien innehar tillräckligt mycket data och kunskap inom området 
för att kunna stödja dess påståenden, samtidigt som läsaren får möjlighet att skapa en egen 
uppfattning. Skribenterna inser sin begränsade kunskap inom området då tidsramen var 
begränsad. Samtidigt gav studien en insikt i forskningsområdet för vidare undersökning. 
Skribenterna har säkerställt att systematiska jämförelser mellan teman, kategorier och koder 
inom analysen har gjorts så att slutsatser kunde dras utifrån kopplingar mellan de olika 
koderna. (Hjerm m.fl. 2014, s.84–86) 
 
Skribenterna upptäckte en befintlig brist på forskning gällande Interrail, därav anses studien 
bidra till viss grad av originalitet. Resonans undersöker hur pass rättvis bild studiens teman 
ger. Skribenterna har gjort analytiska kopplingar mellan studiens olika intervjuer. För att 
uppnå en rättvis bild över fenomenet kombinerades intervjuer från både konsumenter och 
producenter inom turistindustrin. Studien fann på så vis beteendemönster mellan företag och 
undersökta ungdomar. Undersökningen bidrog till nya insikter som kan vara användbar vid 
vidare forskning inom Interrail och konsumentbeteende. Studiens resultat kan även användas 
för turistföretag och dess marknadsföring av Interrail. (Hjerm m.fl. 2014, s.84–86) 

2.5.4 Kritik och diskussion kring metodval 

Vid intervjuandet av personer som har kunskap inom ett visst område är det viktigt att beakta 
att respondenterna kan försköna eller förvränga verklighet. Skribenterna beaktade detta då 
intervjun med Anders Steene hölls. Vid resterande kvalitativa intervjuer ställde skribenterna 
sig även kritiska till att respondenterna kan hålla undan vissa delar av sanningen då det var av 
privat karaktär. Exempel på detta kan vara vinklade svar för att se till organisationens eget 
intresse och marknadsföring. (Holme & Solvang 1997, s.104)  
 
Då det inte fanns en klar teoretisk ståndpunkt inom området innan undersökningen påbörjades 
skedde urvalet utifrån den begränsade information och kunskap som fanns tillgänglig. Detta 
bidrog till att frågorna till de första respondentintervjuerna med STA och tågbokningen 
eventuellt gav mindre relevant information i jämförelse med resterande intervjuer som 
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utformades efter mer kunskap och information om forskningsfrågorna. Frågorna till 
organisationerna skilde sig även åt där samma frågor hade kunnat vara till fördel vid 
jämförelse och analys av svaren. (Holme & Solvang 1997, s.104)  
 
För att ge en mer rättvis bild skulle ytterligare intervjuer behöva utföras med personer som har 
erfarenhet av Interrail för att göra en grundlig jämförelse mellan dessa. Skribenterna har även 
beaktat att respondenterna med erfarenhet av Interrail var högskolestudenter vilket kan 
påverka svaren och endast visa attityder ur deras synvinkel. 
 
2.6 Etisk diskussion  
Etikens syfte är att undersöka och säkerställa riktlinjer inom hela forskningsprocessen (Holme 
& Solvang 1997, s.331). Forskning kan gräva djupt i förhållanden och situationer vilket kan 
medföra en suddig gräns gällande individens frihet och möjlighet att se konsekvenser efter 
sina handlingar. Skribenterna var därav noggranna genom beaktning i enlighet med etiska 
riktlinjer (Holme & Solvang 1997, s.332). Skribenterna har beaktat Forskningsrådets (2017, 
s.8) rekommendationer genom hela forskningsprocessen, bestående av:  

- Forskningen ska vara sanningsenlig 
- Studien ska förklara och redogöra dess utgångspunkter  
- Resultat och metoder ska redogöras öppet  
- Studien kopierar eller stjäl ej forskningsresultat från annan forskning  
- Studiens material ska dokumenteras och arkiveras  
- Forskningen ska minimera skada på individer, miljö och djur  
- Studiens bedömning av tidigare forskning ska vara rättvis  

 
Vid studiens kvalitativa intervjuer samt enkätundersökningen lades stor vikt vid att behålla en 
god forskningsetik. Skribenterna visade högsta möjliga hänsyn till de respondenter som deltog 
vilket var av vikt då kvalitativa intervjuer ofta fokuserar på individen och hennes känslor eller 
attityder till specifika fenomen (Holme & Solvang 1997, s.107). Samtliga medverkande 
respondenter informerades om studiens syfte samt deras uppgift i studien. Respondenterna 
blev informerade om att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas vid önskemål. Ett 
samtyckesformulär skrevs på för de kvalitativa intervjuerna (se bilaga 1) för att godkänna sin 
medverkan i studien. Anonymitet utlovades vid respondenternas önskemål. Sju intervjuer 
genomfördes, varav en av dessa på grund av etiska skäl inte publicerades. Företaget godkände 
medverkan men efter att fått möjlighet att läsa igenom intervjusvaren krävde respondenten att 
intervjun inte skulle publiceras. Då respondenten skrivit på ett samtyckesformulär där det 
uttryckligen förklarades att medverkan kunde avslutas om så önskades var skribenterna 
tvungna att beakta detta. Intervjusvaren hade kunnat tillföra ytterligare information och gynna 
undersökningen. I samtyckesformuläret förklarades att all information behandlas 
konfidentiellt där all data förvaras på en datahårddisk med lösenord som endast skribenterna 
hade tillgång till (se bilaga 1). Då enkätrespondenterna ej angav namn var samtliga personer i 
enkätundersökningen anonyma (Bryman 2008, s.131–132). 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som valts i syfte att besvara 
studiens frågeställningar. Den teoretiska referensramen går igenom begreppet hållbar 
utveckling och miljövänligt resande. Vidare beskrivs tågturism och tågtransport, Interrail och 
backpacking samt dess innebörd. I sista delen av teorin fördjupar skribenterna sig i 
konsumentbeteende och resemotiv samt hur dessa påverkar reseval i förhållande till 
miljömedvetenhet.  
 
3.1 Hållbar utveckling inom turism  
Principerna för hållbar turismutveckling behandlar de miljömässiga, ekonomiska och 
sociokulturella aspekterna av all form av turism (UNWTO u.å). Med hänsyn till dessa 
aspekter ska dagens behov och krav inte kompromissa framtidens krav och behov. De tre 
aspekterna ska återfinnas i en balans av bevarande och förnyande för att säkra en långsiktig, 
hållbar turismutveckling (Stoddard m.fl. 2008, s.248).  
 
Enligt Mihalic (2016, s.463) bör hållbar turismutveckling återfinnas i den politiska sfären 
gällande utbildning och information för såväl utbudssidan som efterfrågesidan. Det krävs ett 
ansvarstagande från såväl konsumenter, företag och regering. Genom en integrering ska 
intressenter och företag tillsammans kunna genomföra implementeringar mot en hållbar 
turismutveckling, som i sin tur kräver ett starkt politiskt ledarskap. Hållbar turism bör även 
säkerställa turisters efterfrågan, där önskemål och tillfredsställelse möter marknadens behov. I 
detta sammanhang krävs det att individer är villiga att betala för hållbar turism. (Mihalic 
2016, s.463)  

3.1.1 Miljövänligt resande  

Tåget visar enligt Dickinson och Lumsdon (2010, s.105) länken mellan en reseupplevelse och 
potentiella miljömässiga fördelar. Tåg är mer miljövänligt som transportsätt i jämförelse med 
flyg och bil. Andelen resenärer som väljer att transportera sig med tåg är lågt, jämförelse med 
flyg och biltransporter. En förklaring till detta är att tåg endast verkar konkurrenskraftig vid 
kortare distanser (Van Goeverden & Cees 2009, s.24).  
 
Enligt UNWTO (2010) är flygtransport en växande bransch, men även den transportform som 
bidrar till den störst mängd växthusgasutsläpp. En minskning av växthusgasutsläpp från flyg 
är därav avgörande i strävan efter en hållbar turismutveckling. Förutom utveckling av tåg och 
järnvägar i framtiden, finns förhoppningar om att bränsle och bränsleförbrukning för flygplan 
kan bli mer miljövänlig (Guiver 2013, s.66–67). Oavsett om flygbränslet blir mer miljövänligt 
eller alternativa, mer hållbara transporter väljs, är miljövänligt resande relevant för att minska 
den globala miljöförstöringen (Doran & Larsen 2016, s.159).  
 
Trots strävan efter hållbarhet antas tillämpningen i praktiken fortfarande vara svår (Mihalic 
2016, s.261). Hållbar turismutveckling menar att turismnäringen bör använda sig av 
marknadsföringsverktyg och produkter för att möjliggöra och erbjuda mer hållbara 
transportsätt, aktiviteter och destinationsval. Ett ökat utbud av mer hållbara alternativ kan 
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enligt Doran & Larsen (2016, s.159) bidra till beteendeförändringar för såväl turistindustrins 
intressenter som för turister. Förändringar i konsumtions- och resmönster är viktiga att studera 
och förstå i arbetet mot att nå en mer hållbar turismutveckling i framtiden.  
 
3.2 Spårbundna transporter  
Tågturism kan förklaras som en kombination av att resa med tåg till en destination, eller där 
tåget är destinationen. Järnvägar för turism har sin grund i England som spreds till resten av 
världen på 1900-talet. Populariteten att resa med tåg försvann stegvis när privatbilen blev 
vanligare bland fritidsresenärer. (Dickinson & Lumsdon 2010, s.105) 
 
Europa har som mål återuppliva järnvägar i syfte att uppnå en mer balanserad transportsektor 
samt för att öka järnvägens marknadsandel inom turismen (Van Goeverden & Cees 2009, 
s.33). Tågets höga marknadspriser är ett hinder för att vidareutveckla tågturismen (Dickinson 
& Lumsdon 2010, s.108).  
 
Van Goeverden och Cees (2009, s.32) undersökning visar att höghastighetståg har en 
betydligt starkare status jämförelse med traditionella tåglinjer. Höghastighetstågets image och 
representation kan därmed locka fler resenärer att välja tåg framför flygplan. Van Goeverden 
och Cees undersökning visar att efterfrågan på resor påverkas starkt av tågens egenskaper 
såsom; antal byten, restid, sittplatsgaranti, pris och bekvämlighet. (Van Goeverden & Cees 
2009, s.32) 

3.2.1 Interrail och backpacking i Europa  

Interrails resekoncept skapades för att stödja ett interkulturellt utbyte mellan europeiska 
ungdomar. Eural-Group utvecklade “Interailpasset”, vilket ansågs nyskapande och innovativt 
(Jensen m.fl. 2015, s.112). Interrailpasset skulle fungera som en transportnyckel vilken skulle 
ge ungdomar möjlighet till obegränsat med tågresor inom Europa i upp till en månads tid. 
Med Interrailpasset skulle ungdomar få möjligheten att knyta relationer med andra ungdomar 
inom Europas medlemsländer (Jensen m.fl. 2015, s.112). Interrail organiserades av Eurail-
Group, vilken även involverade företrädare av alla nationella järnvägsoperatörer i Europa. 
(Jensen m.fl. 2015, s.119) 
 
Interrails image och representation kopplas till idéer om obegränsad frihet, rörlighet och 
spontana resemotiv, vilken kan tolkas ha en nära anknytning till backpackingkulturen. Europa 
anses av Diekmann m.fl. (2010, s.102) vara en populär backpackingdestination som även 
associeras med tågresande. 
 
Ungdomars resande inom Europa har en lång tradition där Horak och Weber (2000, s.37) 
menar att turisters mobilitet är som högst mellan åldern 15 och 24 år. Hergesell m.fl. (2013, 
s.609) fastställer i deras undersökning att studenter föredrar flyg inom Europa vid tidsmässigt 
kortare resor samt längre distanser.   
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Resor vid övergångstider, som mellan arbete och studier är vanligt förekommande. Enligt 
Maoz (2007, s.124) skådar backpacker-resenärer deras resor som en flykt från vardagens krav, 
en chans att utvecklas som person, men även som en jakt efter meningsfulla erfarenheter. 
Backpacker-resenärer är ofta mobila, där resandet utgör en viktig del av upplevelsen. 
Diekmann m.fl (2010, s.112) hävdar att mötet med andra backpacker-resenärer är en del av 
attraktionen. Det återfinns en retorik kring backpackers där segmentet omtalas som mer 
äventyrliga än andra turistsegmet. Resor sker “off the beaten track” utifrån en mer flexibel 
och spontan resplan (Diekmann m.fl 2010, s.104). Reseupplevelser har nära anknytning till 
materiella ting. I en studie av Jensen m.fl. (2015, s.121–125) visar resultat att föremålen; 
Interrailpasset, RailPlanner applikationen och sätesbokningsfunktionen var väsentliga inslag 
för en fungerande Interrailresa och en positiv upplevelse. (Jensen m.fl. 2015, s.125)    
 
Interrail är beroende av stora och komplexa europeiska transportsystem, vilka styrs och 
formas av regelverk, ekonomiska institutioner och ett stort antal beslutsfattare (Jensen m.fl. 
2015, s.115). För att uppnå ett fungerande järnvägsnätverk krävs att dessa integreras och 
samarbetar med ett gemensamt mål. Jensen m.fl. (2015, s.129) hävdar dock att Interrailpassets 
grundidé att fungera som en transportnyckel för fritt resande inom Europa inte kan 
förverkligas beroende på flertaliga nutida faktorer som bland annat; förvaltningssystem, 
gränsregioner för järnvägar och privatisering av transportsektorn försvårar fenomenets 
funktion.  
 
3.3 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende består av beslut, aktiviteter, visioner och erfarenheter vilka kan 
tillgodose konsumentens behov och önskemål (Cohen m.fl. 2014, s.872). Turismbeteende 
innebär idag både fysiska, observerbara handlingar samt människans interna, kognitiva och 
affektiva värld (Pearce 2011, s.2–3).  
 
Enligt Cohen m.fl. (2014, s.880) är turistbeteende komplext, där beslut fattas före, under och 
efter semestern. Enligt Cohen m.fl. (2014, s.875) består viktiga konceptuella dimensioner 
inom konsumentbeteende av; beslutsfattande, värderingar, motivationer, självkoncept, 
personlighet, förväntningar, attityder, uppfattningar och tillfredsställelse.  
 
Värden: Ett värde är styr vilka specifika sätt av beteenden som föredras framför andra. Ett 
ansett värde påverkar beteendet hos konsumenter i val av produkter, märken och 
produktattribut. Motivation, värdet av upplevelsen och val av destination är kopplade till 
konsumentvärden inom turism. Värden styr i sin tur konsumenters beteende samt handlande. 
(Cohen m.fl. 2014, s.881) 
 
Motivation: Push och pull-faktorer kan användas som modell i förklaring av turisters 
motivation. Motivation för resande kan innebära en önskan efter något nytt, flykt, avkoppling, 
bättre relationer samt självutveckling. Push och pull-faktorer är en vanligt förekommande 
metod inom undersökningar av turisters motivation för resande. Bland push-faktorerna 
återfinns känslomässiga behov och socioekonomiska förutsättningar för att resa, där pull-
faktorerna består av destinationens attribut. (Cohen m.fl. 2014, s.882) 
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Självkoncept och personlighet: Påverkar hur turister uppfattar en destinations image, dess val 
av destination och turistens reseintentioner. Personlighet är avgörande för turismmotivationer, 
uppfattningar och beteenden. Mätning av personlighet fokuserar mestadels på specifika 
egenskaper som; äventyrlighet, neuroticism och grad av utåtriktning (Cohen m.fl. 2014, 
s.883) 
 
Förväntningar: Förväntningar bildas genom tidigare personliga erfarenheter, ibland kallad 
“word of mouth”, icke-personliga erfarenheter såsom reklam, kommunikationskällor, samt 
personliga egenskaper såsom kön, nationalitet, individuella attityder och motivationer. (Cohen 
m.fl. 2014, s.884) 
 
Attityder: Attityder består av konsumentens uppfattning och bedömning i enlighet med dess 
ansedda, viktiga attribut. Konsumenten utvärderar exempelvis en destination utifrån vad som 
anses vara bra/dåligt eller vad denne gillar/ogillar utifrån tro samt utifrån tidigare koncept och 
beteendemönster. Studier synliggör ett tydligt gap mellan attityd och beteende utifrån tidigare 
teorier om planerat beteende, vilken visar på att en viss attityd leder till ett visst beteende. 
(Cohen m.fl. 2014, s.885) 
 
Uppfattningar: Uppfattningar varierar och framkommer i form av attityder vilka bidrar till 
resenärens bild av destinationen, engagemang, tillfredsställelse samt servicekvalitet. Tidigare 
studier angående uppfattningar fokuserar bland annat på image och säkerhet. (Cohen m.fl. 
2014, s.886) 
 
Tillfredsställelse: Tillfredsställelse anses viktigt inom konsumentbeteende då det i sin tur 
påverkar hur framtida organisationer väljer att marknadsföra sig. För att uppnå en lyckad 
marknadsföring bör den ske i enlighet med vad som anses tillfredsställande ur 
konsumentperspektiv. Grundläggande koncepten för tillfredsställelse är det upplevda värdet 
och servicekvalitet. (Cohen m.fl. 2014, s.887)

3.3.1 Teorin om planerat beteende 

Individers beteende influeras av attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll 
(Cohen m.fl. 2014, s.880). Kritik mot teorin hävdar att beteendemässiga intentioner inte alltid 
blir det slutgiltiga beteendet, där länken mellan attityd och beteende ofta är svag. (Juval & 
Dolnicar 2014, s.77–78)
 
Individer fattar beteendebeslut baserade på noggranna övervägande av tillgänglig information. 
Ett flertal studier har adderat variabler i syfte att åstadkomma en mer utförlig förklaring av 
planerat beteende. Variablerna är bland annat; tidigare beteenden, vanor, moraliska normer 
och självidentitet (Conner & Armitage 1998, s.1430) 
 
För att uppnå beteendeförändring krävs förståelse för de påverkande, bakomliggande 
faktorerna bestående av bland annat; uppfattad kostnad, individuella fördelar, moraliska 
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bekymmer, kontextuella faktorer samt vanor. Kontextuella faktorer som bidrar till att en turist 
väljer flyg kan bero på avsaknaden till alternativ eller för att flyga är en vana. Detta gäller 
även för turister som är miljömedvetna. Transportval enligt pris och fördelar beräknas efter 
kostnad, ansträngning samt uppfattat värde. (Hibbert m.fl. 2013, s.1000) 
 
3.4 Motiv för resande 
Motiv utgörs som utgångspunkt för alla turistiska aktiviteter. Att finna de utlösande faktorerna 
som får individer att resa kan i sin tur skänka djupare förståelse för turism som fenomen. Push 
och pull-motiv bidrar till insikt för turisters tillfredsställelse och beteendeintentioner. (Nikjoo 
& Katabi 2015, s.588) 
  
Nikjo och Ketabi (2015, s.585–589) menar att motiv skiljer sig beroende på vilket syfte 
individen har med sitt resande. Om individens motiv är avkoppling och vardagsflykt 
uppmärksammas destinationens infrastruktur, funktion och underhållning. Består resemotiv 
av individens vilja att uppnå kunskap om omvärlden förbises dessa infrastrukturella problem, 
och uppmärksamheten riktas istället åt resmålets kulturella attraktioner samt dess 
kunskapsgivande potential. 

3.4.1 Upplevelse och identitetssökande   

En upplevelse är ett individuellt tillstånd. En individs positiva uppfattning av en upplevelse är 
inte generaliserbar utan uppfattas olika hos olika individer. (Mossberg 2003, s.22). Nyttan och 
värdet av en tjänst eller vara måste överstiga dess kostnad i ansträngning och pris för att 
individen ska uppfatta upplevelsen som positiv (Mossberg 2003, s.11-13). Jakten och intresset 
efter upplevelser växer ur ett konsumentperspektiv, där en generell tendens visar att turister 
söker efter allt fler och större upplevelser. Upplevelser kan få konsumenter att finna njutning, 
glädje, tillfredsställelse samt en känsla av att vara emotionellt engagerade. I vilken grad 
konsumenten finner upplevelsen som positiv eller negativ påverkas i många avseenden av 
individens egna engagemang och aktivitet (Mossberg 2003, s.49). Dessa faktorer kan i sin tur 
bidra till ett högre upplevelsevärde (Mossberg 2003, s.11). Upplevelsens drivkrafter består av 
individens känsla att unna sig något extraordinärt, behovet av att lämna vardagens krav eller 
längtan att uppleva något nytt. Det finns en hedonistisk värdering som uppvisar jaget i 
centrum, längtan i att unna sig själv och finna det goda i livet (Mossberg 2003, s.22 & 47).  
 
Samhällets individer anser hög mobilitet och rörlighet åtråvärt eftersom de kan bekräfta och 
stärka en individs samhällsposition. Ur ett sociologiskt perspektiv hänger resande och ett ökat 
behov av mobilitet ihop med identitet. Att resa och utforska världen är relevant för 
identitetsskapande, kunskap om andra människor och platser samt för skapandet av värdefulla 
personliga erfarenheter. Genom olika turistiska val utvecklar individen önskvärda 
identitetsmarkörer (Hibbert m.fl. 2013, s. 999). Enligt Hibbert m.fl. (2013, s.1002) handlar 
dagens turism i många fall om att “hitta sig själv”. Genom kartläggning av individers 
identitet, behov och önskemål kan turismkonsumtion bättre förstås och framtida resmönster 
förutspås. Förståelse för den identitetsprocess en individ går igenom kan hjälpa individen att 
nå önskad identitet samt resebeteenden (Hibbert m.fl. 2013, s.1002). Turister beskrivs av 
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Cheng och Huang (2017, s.630–631) som sofistikerade, där de söker fördelar och värden från 
reseupplevelser. Personlig utveckling kan därmed vara resans syfte och motiv, och utgör 
slutprodukten av en upplevelse. Personlig utveckling innebär, enligt Cheng och Huang (2017, 
s.630–631), olika upplevda personliga förändringar under och efter backpackerresan.  

3.4.2 Tid, pris och bekvämlighet  

Mossberg (2003, s.152) beskriver det moderna samhället som stressig, där individer inte har 
tid eller vill lägga mer tid än vad som anses ytterst nödvändigt. En vanligt förekommande 
lösning på detta problem visar att individer hittar alternativa lösningar i syfte att spara 
maximalt med tid (Mossberg 2003, s.152). Mossberg (2003, s.152) menar att tid och pengar 
ur individperspektiv delar många likheter. Tid såväl som pengar kan slösas, investeras eller 
sparas. Även Dickinson & Lumsdon (2010, s.48–49) ser turism som en kostnad vilken ur 
konsumentperspektiv bör minimeras, både finansiellt och tidsmässigt. Turistiska studier har 
fokuserat på rationellt beslutsfattande gällande tid och pengar, där transporten i dessa 
kontexter endast ses som ett verktyg för att nå en destination så billigt och snabbt som möjligt. 
Beroende på turistens begränsade tidsram kan kostnaden mätt i tid vara mer värdefull än den 
monetära kostnaden, där flyg ur tids och kostnadsaspekter innebär rationella beslut 
(Dickinson & Lumsdon 2010, s.48–49).  
 
Individens uppfattade väntetid påverkar helhetsupplevelsen. Desto längre tid individen 
“slösar”, desto sämre uppfattas service och intryck av upplevelsen (Mossberg 2003, s. 155). 
Väntetiden integreras även med individens resemotiv, miljö/omgivning samt förväntningar 
(Mossberg 2003, s.155). Det finns olika typer av väntetider skådat utifrån ett 
konsumentperspektiv. Mossberg (2003, s.157–158) menar att;  

- väntan upplevs längre när individen inte kan sysselsätta sig.  
- väntetiden upplevs längre om individen känner osäkerhet eller oro.  
- individen är villig att vänta längre om tjänsten har ett högre värde hos individen. .  
- individens komfort av platsen där väntetiden äger rum påverkar hur länge väntetiden 

uppskattas  
 
Omgivningens komfort och bekvämlighet är en viktig aspekt inom upplevelsens kontext. En 
trivsam, behaglig och attraktiv omgivning kan påverka det uppfattade värdet av upplevelsen. 
Mossberg (2003, s.109–113) talar i dessa sammanhang om “upplevelserummet”. 
Upplevelserummet beskriver den fysiska omgivningen där upplevelsen produceras, levereras 
och konsumeras inom. Tågets eller flygets bekvämlighet påverkar i sin tur konsumentens 
upplevelse. Omgivningens uppfattade bekvämlighet kan avgöra hur länge konsumenten 
stannar och om det finns en vilja att återvända. Trånga utrymmen, lukter och design är 
exempel på faktorer i upplevelserummet som kan upplevas positivt eller negativt för olika 
individer (Mossberg 2003, s.138–141).  

3.4.3 Normer, miljömedvetenhet och etisk konsumtion  

Doran & Larsen (2016, s.159) hävdar i sin studie att personliga normer har en stark koppling 
till beteendeintentioner i relation till resemotiv och reseval. Beteendets riktning drivs främst 
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av interna snarare än externa processer, där personliga normer utgör en del av sociala 
förväntningar (Doran & Larsen 2016, s.160).  
 
Personliga normer är kopplade till självkoncept och upplevelser där en känsla av moralisk 
plikt kan styra ett visst beteende (Doran & Larsen 2016, s.159). Moral berör rättvisa och 
medvetenhet som i sin tur kan påverka konsumentbeteende. Etiskt konsumtionsbeteende 
behandlar beslutsfattande som är påverkade av individuella och etiska bekymmer. (Cohen 
m.fl. 2014, s.892) 
 
Överensstämmelse med personliga normer och individens beteende kan kopplas till stolthet, 
medan bristande överensstämmelse kan kopplas till skuldkänslor (Doran & Larsen 2016, 
s.160). Beskrivande normer beskrivs enligt Doran och Larsen som regler inom en grupp vars 
beteende begränsas och styrs, men som även kan bidra till individers mer vid miljömedvetna 
val och engagemang. Den moraliska plikten anses i denna studie vara den starkaste länken till 
individers intention av miljövänliga rese- och konsumtionsval (Doran & Larsen 2016, s.160). 
 
Doran & Larsen (2016, s.160) hävdar däremot att individers moraliska plikt gällande 
miljöaspekter minskar under resor jämförelse med hemma. Cohen m.fl. (2014, s.892) menar 
att miljömedvetna konsumtionsval minskar vid resor, samt att ytterligare forskning krävs 
kring vilka etiska turistiska alternativ som finns. Även Juval & Dolcinar (2014, s.77) nämner 
att brist på alternativ kan leda till icke-miljövänliga beteenden. Information om alternativ 
eventuellt skulle i dessa sammanhang kunna bidra till faktiska förändringar i efterfrågan hos 
turister (Cohen m.fl. 2014, s.892).  
 
Juval och Dolnicar (2014, s.76) hävdar att turister inte vill påverka miljön negativt i enlighet 
med dess positiva attityd till miljön. Individer tenderar att agera mer miljövänligt när det finns 
en medvetenhet om de konsekvenser som medföljer deras beteende, men endast om 
konsekvenserna gäller något som värdesätts. Konsekvenserna kan då medföra en skyldighet 
för högre ansvarstagande (Juval & Dolnicar 2014, s.78). Trots detta finns olika faktorer som 
bidrar till att turister inte konsumerar i enlighet med deras attityd. Normer har samband till 
beteendeintentioner och kan bidra till ett miljömedvetet beteende. Förutom brist på alternativ 
nämner forskarna andra faktorer bestående av bland annat;  

- Andra frågor är av större betydelse 
- Använda flykt och avkoppling som anledningar att inte ta hänsyn till miljön 
- Brist på information för att göra ett mer miljövänligt semesterval 
- Att istället bete sig miljövänligt hemma, men inte på semester  
- Att vara för upptagen för att ändra sitt beteende 
- Att skylla på andra,  
- Förnekelse av ansvar,  
- Personliga beteenden antas inte göra någon verklig skillnad (Juval & Dolnicar 2014, 

s. 77).  
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3.4.4 Motiv för val av transport i turistiskt syfte  

Enligt Larsen och Guiver (2013, s.968) väljs transport utifrån ett avvägande av det snabbaste 
och billigaste sättet att nå en destination. I turistiska sammanhang är det åtråvärt att minimera 
både kostnad och transporttid till destinationen. Flyg för tillfället antas erbjuda denna 
minimering av tid och pris. Turister strävar alltmer efter resor längre bort i hopp om att detta 
skulle ge en större erfarenhet/upplevelse. Om turister väljer att räkna in upplevelsen i själva 
restiden till en destination kan detta bidra till att kortare sträckor väljs eftersom upplevelsen 
kan mättas redan på vägen till destinationen. (Larsen & Guiver 2013, s.968) 
 
Larsen och Guiver (2013, s.979) hävdar att det är en utmaning att förändra individer i att 
uppnå en mer hållbar turism. Turister blir med tiden inte mer medvetna om den miljömässiga 
skadan de medför i samband med fritidsresande. En förändring kan endast ske genom att göra 
turister medvetna om det ökade upplevelsevärdet som transportsätt förutom flyg medför.  
 
I syfte att förklara turisters val av tåg som transport skapar Van Goeverden och Cees (2009, 
s.26–27) en analys av faktorer som kan påverka transportval. Variabeln “destinationens 
storlek och plasten positionering” visade att resor till större städer ökar sannolikheten för att 
tåg väljs som transport, samt att turister som väljer den urbana och citykärnan av en 
destination var mer benägna att välja tåg som transport. Variablerna “yrkesstatus och 
sysselsättning” påverkade val av tåg som transport, då studenter, arbetslösa och 
deltidsarbetare mer sannolikt väljer tåg som transportsätt, jämförelse med individer som 
arbetar heltid. För myndigheter och aktörer är kunskap kring dessa bakgrundsvariabler 
relevanta för att öka tågets attraktivitet samt resenärers tillfredsställelse. (Van Goeverden & 
Cees 2009, s.27–28) 
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4. Empirisk data  

I följande kapitel presenteras insamlad information kring tågturism, Interrail och EU-
kommissionens projekt. Vidare presenteras sammanfattningar från kvalitativa samt 
kvantitativa undersökningar. Intervjusvaren från företagen STA och KILROY är integrerade 
under samma rubrik då de är snarlika företag, samt att samma frågor ställdes till dem båda.  
Interrialresenärerna Markus, Tony och Middes resultat är integrerade under samma rubriker 
då de undersöktes med samma syfte samt att samma frågor ställdes till dem. En 
sammanställning av utvalda aspekter presenteras från enkätundersökningen.  
 
4.1 Tågturism och Interrail 
Interrails koncept lanserades år 1972 som en del av ett 50-årsjubileum för ”international 
Union of railways”. Syftet var att stödja och marknadsföra järnvägstransporter på global nivå 
för ökad rörlighet, samt för att uppnå en hållbar transport (Jensen m.fl 2015, s.118) samt för 
att locka ungdomar att utforska sin hemkontinent (Gardner & Kries 2012). Visioner om fri 
rörlighet och minskning av gränsdragningar genomsyrade Europas politik (Jensen m.fl. 2015, 
s.118). Interrail ger individen möjlighet att upptäcka och anpassa resan efter egna behov. 
Gardner och Kries (2012) menar att Interrail alltid haft en större innebörd än en tågbiljett. 
Interrail har uppmuntrat och underlättat turisters spontanitet och chans i att uppleva under hela 
resan.  
 
Eurail-Group är den officiella organisationen som hanterar marknadsföring och management 
av Interrail. Interrailpasset återfinns i fler varianter där “The Global Pass” ger tillgång till 30 
länder från 5–30 dagar, där pris varierar beroende på resans längd. Ungdomsrabatten gäller 
för personer mellan 12–27 år (Interrail u.å).  

4.1.1 EU-kommissionens investering  

EU-kommissionen lade 2016 fram ett förslag som innebar att ge alla 18-åriga europeiska 
medborgare ett gratis Interrailpass. Syftet med denna investering var att främja ett 
transportsätt med låga utsläpp av växthusgaser, få ungdomar att skapa förståelse för varandra 
genom möten samt för att främja kunskap genom att utforska Europa. Enligt Bulc 
(Europaparlamentet 2016) konsumeras ungefär 300 000 Interrailpass årligen i syfte att resa 
runt i Europa. Sedan år 2007 har konsumtion av Interrailpass ökat i Sverige. Ungefär 20 000 
Interrailpass såldes år 2013 i Sverige (Daun 2014).  
 
Förslaget att ge 20 000 18-åriga, europeiska medborgare ett gratis Interrailpass blev 2018 
godkänt. Interarilpasset kommer vara giltigt i tre veckor. Programmet är ett pilotprojekt, där 
visionen är det detta projekt ska bli permanent år 2020. Vilka ungdomar som kommer bli 
tilldelade dessa Interrailpass, hur utlottning eller ansökan går till är ännu ej fastställt. Uttalat 
av en presskontakt till Vagabond beror detta på faktorer som måste fattas i samtliga 
europeiska institutioner. (Jackson 2018) 
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4.2 Sammanställning av intervjuer  
Skribenterna har gjort en tematisering utifrån intervjuernas resultat. Dessa teman var tåg 
som transport i turistiskt syfte, upplevelse, miljöaspekter, tid, planering, pris, trender, syfte, 
motiv och EU-kommissionen.  

4.2.1 Intervju: Anders  

Tåg som transport i turistiskt syfte  
Under 1960- och 1970-talen ökade individers tillgång till privatbil. SJ (Statens järnvägar) 
försökte därav attrahera nya resenärer genom att marknadsföra Interrailpasset. Flygets 
avreglering bidrog till tågets direkta impopularitet som transportmedel. Idag har flyg 
fortfarande den dominerande ställningen som det mest populära transportmedlet. Avståndet på 
resan påverkar resenärers val av transportsätt. Transportföretag är flexibla och anpassar sig 
efter hur kunder vill transportera sig där trender och efterfrågan kartläggs innan ett erbjudande 
utvecklas.  
 
En problematik är att tågen inte alltid är synkroniserade med varandra. “Interrailare” bör 
därför inte ha ont om tid. Interrailresan kräver en plan för de länder och städer som absolut 
vill besökas då passet endast gäller under en begränsad tid. Osäkerhet kring ankomsttid nämns 
som en av anledningarna till att resenärer inte väljer tåg som transport.   
  
Upplevelse under resan  
Upplevelser eftersträvas bland individer. De egna intressena prioriteras där turister åker på 
Interrail med fokus på den egna upplevelsen.   
  
Miljöaspekter i turistiska sammanhang  
Resetrender och den miljömedvetna trenden går inte hand i hand. Individers 
miljömedvetenhet påverkar inte transportval. Resenärer väljer istället att miljökompensera vid 
flygresor. Miljökompensationen täcker dock inte upp för de miljömässiga kostnaderna som 
resandet medför. Politiker inför flygskatter, men endast för att vara politiskt korrekta och falla 
inom den rådande, miljömedvetna normen. Flygskatten borde vara mycket mer än vad 
politiken föreslår för att täcka den miljömässiga kostnaden av resande.  
 
Miljömedvetenhet är en del av den sociala normen och följs av individer i olika grad. Den 
yngre generationen är generellt mer miljömedvetna jämfört med individer födda innan 1960-
talet. Alternativa reseformer kommer växa fram av sig själva, att skapa en trend är inte möjligt 
där beteendeförändringar är svåra och tar tid. Oavsett om människor följer den rådande 
normen eller vill förändra sitt beteende visar den på en ökad medvetenhet kring jordens 
begränsade resurser. Anders menar därför att det inom 10 år kommer att ha skett en 
förändring.  
  
Resans tid och planering 
Tåg är långsamma i förhållande till flyg, vilket nämns som en förklaring till att turister inte 
väljer denna typ transport. Samtidigt ger Interrail möjligheter i att besöka flera olika 
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destinationer, och friheten att fatta beslut under resans gång. Dessa aspekter nämns som de 
främsta anledningarna till att resa på Interrail.  
 
”De vill ha friheten att kunna besöka de olika destinationer som de vill besöka eller som de 
under resans gång upptäcker att de skulle vilja besöka. Man träffar ju folk på tåget som man 
pratar med. När man väl har interrailkortet så kostar det ju inte mer att åka dit eller abc.” 
  
Tidsaspekten är viktigare för personer i yrkesverksam ålder med en begränsad tidsram. De har 
endast har 5 veckors semester där de vill göra något ”konstruktivt”.  
  
Resetrender  
Trender växer fram av själv, vilket betyder att inga ändringar kan ske från en dag till en 
annan. Anders menar att det krävs många och stora åtgärder för att skapa en trend, därav är 
det de starka varumärkena med hög dignitet och goda rykten som klarar detta.  
.  
EU-kommissionens investering  
Anders ställer sig skeptisk till om EU-kommissionens investering kan förändra efterfrågan på 
Interrail. Han menar att turister inte kommer välja tåg på grund av miljömedvetenhet utan 
snarare på grund av pris. 

4.2.2 Intervju med STA-Travel och KILROY 

Tåg som transport i turistiskt syfte 
Tåg som transport väljs Enligt KILROY främst för att det är ett snabbt och ofta billigt sätt att 
ta sig runt på. Det är relativt enkelt att boka och framförallt att hitta rätt på en tågstation, 
jämfört med busstationer eller flygplatser. 
Att se landskap nämns även som ett attribut för val av tåg i turistiskt syfte, samtidigt som 
turisten sitter bekvämt och kan röra sig mer obehindrat än i flygplan eller buss. En fördel är 
att det är miljövänligt. STA betonar att tåg är mer än en sträcka från A-B eftersom resenären 
både ser och upplever under tågresan, vilket även nämns av KILROY:  
 
“Personligen anser jag det vara ett fantastiskt transportmedel som ger resenären en 
möjlighet att ta sig från punkt A till B men även en upplevelse i sig. Ofta genom vackra 
miljöer och områden”  
 
Tåg erbjuds i liten skala som ett transportsätt hos företagen. Ingen av dem har framtidsplaner 
på att utveckla tågerbjudandet inom Europa. Detta förklaras bero på att kunder lätt kan köpa 
dessa resor på egen hand. Tåg är ett transportsätt som ofta är väldigt enkel för turisten att boka 
online hemma. Enligt Sebastian är tåg en produkt som kräver mer arbete än vad den ger 
företaget i vinst. KILROY sålde tidigare tågresor inom Europa. I och med att förtjänsten inte 
var tillräckligt hög och produkten krävde mycket tid och byråkrati så slutade företaget sälja 
tågresor.  
 
Upplevelse under resan  



22 

Resenärer har alltid sökt efter upplevelser, men samhällets kommunikationsmöjligheter har 
underlättat uppfyllandet av dem. Företagen menar att de är övertygade om att ungdomar 
fortsätter att resa för att få se världen, träffa människor och växa som personer på egen hand. 
Sebastian hävdar däremot att fler kommer vilja resa och bidra under resans gång, exempelvis 
genom volontärarbete med djur, natur eller människor och främst då barn. Ungdomar kommer 
i framtiden vara mer inriktade på att uppleva något unikt och bli en del av något större än 
deras egna kompiskretsar och samhälle. 
 
Resans pris och tid 
Företagen menar att kunder eftersträvar en så billig resa så möjligt. Ekonomi och samhällets 
generella välstånd gör att turister har råd att resa längre bort. Medan STA nämner att 
ungdomar inte alltid har en liten budget, menar KILROY att ungdomar generellt är mer 
priskänsliga, men även mer äventyrliga och öppna för nya platser. Tid, inom ramarna för 
längden på resan, nämns vid återkommande tillfällen. Ungdomar kan ofta vara borta längre då 
de befinner sig mellan studier och jobb. De äldre turisterna som är i yrkesverksam ålder har 5 
veckors semester. Längden på resan, vad resenären vill uppleva och vart hen reser påverkar 
valet av transport.  
 
Miljöaspekter i turistiska sammanhang  
STA hävdar att de agerar miljömedveten på olika sätt genom att erbjuda produkter i syfte att 
låta turister uppleva men inte exploatera. Företaget samarbetar med lokala leverantörer och 
väljer hotell som har “bra politik” och villkor för natur och människor. De stödjer även natur- 
och barnprojekt. Företaget anser det viktigt att inte låta kunden “skövla ner allt”. KILROY 
menar att trots den enorma globaliseringens fördelar så inser de att företaget medför skador på 
miljön. Båda företagen anser att ungdomar idag ser turismens negativa effekter, och tror därav 
att tågturism kommer öka på grund av miljöskäl och ett ökat intresse för mer miljövänliga 
alternativ att resa.  
 
Resetrender 
Det unika är högaktat bland ungdomar och människor. Turister vill göra det andra  
gjort fast på sina egna villkor. Generellt vill individen bli en del av något som ingen annan 
tidigare varit med om. Det handlar om viljan att “hoppa högst, längst och bäst”. Dessa mål 
förklaras även synas tydligt i resmönstret hos företagets kunder. STA anser sig inte kunna 
förändra transportrenden. Ansvaret att påverka marknaden frånsägs då företaget anses vara för 
litet. Respondenten menar större företag som VING möjligtvis kan påverka transport och 
resetrender. Enligt båda företagen beror resetrender bland ungdomar på umgänge. Segmentet 
byter lätt spår beroende på vad vännerna gör eller vad de ser på sociala medier, vilket även 
kännetecknar ungdomars “öppna attityd”.  

4.2.3 Intervju med tågbokningen.se 

Tåg som transport i turistiskt syfte  
Enligt Kristoffer kan en ökad efterfrågan på tågresor tydas. Tågbokningen.se startade sin 
verksamhet i samband med att SJ slutade sälja tågresor utanför Sverige.  
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Upplevelse under resan 
Trots tågets stressiga byten anses transporten bekväm och smidig. Tåg erbjuder mer av en 
upplevelse än vad flyg gör, det kan bli dyrt att “flygluffa” i jämförelse med att tågluffa. 
Respondenten nämner att tågresan kan vara själva målet med resan för att kunden bland annat 
vill uppleva naturen. Upplevelsen nämns indirekt som motiv för tåg då resenären ser en stor 
del av Europa under transporten.  
 
Resans pris och tid 
Respondenten nämner priset som motiv för att resa med tåg, men även eftersom resenären får 
chans att besöka 30 olika länder på ett och samma “pass”. Ekonomiskt kan tåg inte konkurrera 
med flyg då det finns billigare tur och returbiljetter med flyg. Interrailpassets pristabeller 
bestäms i sin tur av Eurail-Group. Tågbokningens kunder har inte varit ute specifikt efter att 
åka på Interrail eller känt till dess innebörd, men att de har valt biljetten på grund av 
prisskillnaden i jämförelse med andra tågbiljetter. Ungdomar och pensionärer är de som reser 
mest med tåg/åker på Interrail då de ofta har tid för längre resor.  
 
Miljöaspekter i turistiska sammanhang 
Kristoffer nämner att flertal kunder väljer att åka med tåg på grund av dess miljövänliga 
fördelar samtidigt som många väljer tåg på grund av flygrädsla.  

4.2.4 Intervjuer med Interrailresenärer 

Tåg som transport i turistiskt syfte  
Den övervägande transporten gällande utlandsresor har av samtliga respondenter utgjorts av 
flyget. Markus menar att Interrailresan skiljde sig från andra resor i och med friheten som 
erhölls då han tilläts stanna valfri tid på valfri destination. Midde menar att det är bekvämt 
och trevligt att resa med tåg. Däremot väljs tåget i många fall bort som transportsätt eftersom 
det anses vara lättare att hitta flygbiljetter. Midde anser sig ha mindre kunskap angående 
tågresor jämförelse med flygresor. Denna okunskap antar hon vara ett generellt problem för 
turister.  
 
Respondenternas val av transport med flyg för fritidsresor är förklaras vara en vana som är 
svår att bryta. De förklarar att de har börjat tänka annorlunda kring tågtransport efter 
Interrailresan, färre flygresor planeras och tåg anses mer naturligt än tidigare. Markus väljer 
numera tåg som transport till stora städer i Europa då han anser att det är smidigare om resan 
är längre än över en “weekend”. Även Tony menar att en fördel med tåg är närheten till stan 
till skillnad från flygplatserna som i många fall är belägna utanför citykärnan.   
 
Upplevelse under resan  
Upplevelsen i form av sociala möten, kunskap och erfarenheter av människor, platser och 
kulturer uppmärksammades tydligt av respondenterna vid resor. Ovan nämnda aspekter 
utgjorde de främsta motiven för Tonys beslut inför hans Interrailresa då han antog att Interrail 
skulle ge honom dessa. För Midde styrdes graden av värde på resan av upplevelsen som i sin 
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tur styrdes av mötet med andra människor. Smidigheten och känslan av att det inte fanns 
någon stress gav också ett högt upplevelsevärde. För Markus höjdes upplevelsens värde i och 
med att den var spännande, stressfri och nyskapande.   
 
Resans upplevda smidighet förstärktes genom Interrails funktioner Sätesbokningen och 
Railplanner-applikationen. Dessa funktioner underlättade respondenternas orientering och 
bidrog till att de enklare förstod Interrails system. Midde förklarade att resan var 
kunskapsskapande samt att hon hade varit delaktig och påverkat resan. Dessa aspekter gjorde 
hennes upplevelse värdefull.  
 
Interrailresornas huvudsyfte var att upptäcka och uppleva så många platser som möjligt på 
kortast möjliga tid. Midde jämför Interrail med tidigare erfarna resor där hon betonar att tåg 
var bekvämare och socialare än roadtrips med bil eller vid resor då hon flugit. Tåget blir även 
en upplevelse i sig då landskap kan ses under resan som inte går vid bilresande eller flyg. Två 
av respondenterna menar att de gärna skulle vilja resa runt i andra delar av världen, utanför 
Europa med samma koncept som Interrail just på grund av dess positiva upplevelser.  
 
Spontanitet och planering var återkommande begrepp under intervjuerna där Tony menar att 
en alltför detaljerad plan kan bidra till missnöje eftersom resan inte alltid går i enlighet med 
planering. Han menar även att Interrails spontanitet förlorade en del av sin innebörd genom 
krav på förbokning av utvalda tåglinjer till de “populära” destinationerna.   
 
Resans tid  
Tiden var ett återkommande tema under samtliga intervjuer där Tony menar att individers 
föreställningar är att flyg alltid är det snabbaste och smidigaste alternativet. Han påstår att tåg 
i många fall är både snabbare och smidigare gällande resor inom Europa eftersom det är korta 
sträckor mellan destinationer, vilka utgör Tonys associationer med tåg. Även Midde 
associerar tåg till resor inom Europa och kortare sträckor. 
En korrelation mellan tid och antal platser att uppleva tyddes, där resans syfte har en central 
roll. Markus menar att han gärna passar på att se och uppleva så mycket som möjligt under 
resans tid. Midde menar att tidens relevans varierar beroende på syftet med resan. 
 
Resans pris 
Pris är en, om inte den mest avgörande aspekten vid val resor och transportsätt. Mervärdet är 
viktigt och Tony menar att det är svårt att anpassa sin ekonomi för att leva och resa inom 
Europa. Många platser i Europa är väletablerade och därmed mer kostsamma att resa inom. 
Interrailpasset är billigt i förhållande till hur många destinationer som kan upplevas, men 
boendekostnader i Europa är höga. De höga priserna i Europa förklarade respondenterna som 
en anledning till varför de inte skulle resa på Interrail igen.  
 
Midde menar att prisaspekter har en central roll gällande resor, även då hon inte alltid “hugger 
det billigaste” alternativet. Balansen mellan tid och pris är viktig där det sker en övervägning 
mellan aspekterna innan ett beslut fattas. Priset i förhållande till antal länder som kunde 
besökas motiverade Midde till att resa på Interrail. Även Markus menar att han lägger ner 
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mycket tid på att hitta dessa resor för att göra det bästa övervägandet mellan tid och kostnad 
för resan.   
 
Resan syfte och motiv 
Vad som önskas upplevas och hur detta ska ske utgör syftet med resan. Avkoppling och 
vardagsflykt som motiv och syfte med resan kan enligt Tony bidra till att Interrail anses 
mindre intressant. Interrailresan kräver i sin tur “rätt inställning” för att upplevelsen ska bli av 
positiv karaktär.  
 
Midde betonar vikten av att “hitta sig själv” genom sökande och utforskande av hennes 
identitet, vilket även ansågs vara resans centrala motiv. Resans förväntningar var att träffa nya 
människor stämde överens med hennes upplevelser som Interrail gav. Samtliga respondenter 
skulle rekommendera Interrail till ungdomar och menar att det ger en spännande upplevelse 
genom att se nya platser, träffa människor och närma sig andra kulturer. Midde uttrycker:  
“Det är ett fantastiskt sätt att utvecklas som person” 
 
Markus syfte med Interrailresan grundades i en längtan att göra något nytt, annorlunda och 
spännande. Motiv och intresse skapades genom samtal med bekanta som i sin tur berättat om 
Interrail. Förväntningarna grundades ur dessa berättelser. Markus menar att Interrail levde upp 
till dessa förväntningar och gav bra erfarenheter, där resan gav nya perspektiv, kunskap och 
mer spontanitet jämfört med charterresor. Markus säger:  
“ Jag ville ut och resa och se mycket på under samma gång och tänkte passa på när jag ändå 
var på resande fot. Jag sökte mer av en äventyrlig resa och inte vanlig charter. Jag ville 
också passa på att resa lite längre innan jag började plugga på Universitet”.  
 
Miljöaspekter i turistiska sammanhang  
Samtliga respondenter påstår sig vara mer miljövänliga hemma än på resor. Markus hävdar att 
det är svårare att vara miljövänlig då han reser, han köper engångsförpackningar och 
plastflaskor i större utsträckning än när han befinner sig hemma. Respondenterna 
kompenserar istället för deras mindre miljövänliga val under resan.  
Miljön och miljöfrågor är mycket viktiga för Tony. Respondenten önskar vara mer 
miljövänlig i alla kontexter. Miljömedvetenheten är stark även på semestern, men Tony 
hävdar att han är mer aktiv kring miljöfrågorna hemma i jämförelse under resor. Tony menar 
att känslan av att vara ledig och fly vardagen är en förklaring till skillnader i beteenden. Det 
finns en medvetenhet om de stora skadorna transporten bidrar med, men trots det tänker och 
handlar han inte annorlunda vid val av resa. Tony säger: 
“Att resa är en egoistisk handling i sig, och att de som har råd kommer att fortsätta flyga” 
 
Även Markus menar att miljöansvaret inte sträcker sig till frågor som rör transport vid resor 
även då han menar att han är väl medveten om dem. Markus väljer gärna mer miljövänliga 
resealternativ, men i slutändan är det pris och tid som avgör resan. Miljövänliga transportsätt 
är ofta mer kostsamma, och blir därav mindre attraktiva för honom.  
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Midde och Markus önskar att de kunde vara mer miljövänliga gällande transporter, men även 
tiden gör detta till ett problem. Till skillnad från Tony som menar att det är priset som styr så 
tycker Midde och Markus att även tiden är viktig och beslut fattas utifrån avväganden mellan 
tid och pris. Markus tror att miljömedvetenhetens relevans skiftar beroende på individens 
umgänge. Tiden spelar även in, valda färdsätt styrs av befintlig tidsram för semester, 
samtidigt som Midde ställer sig själv frågan “hur bråttom kan jag ha?”. Midde menar att tåget 
är mer miljövänligt som även ger en upplevelse i sig där det går att sysselsätta sig på olika 
sätt.  
 
Midde förklarar att hon känner skuld och ansvar gällande miljöförstöringen som hon själv och 
hennes generation åstadkommer genom bland annat resor. Det finns en önskan om att göra 
mer och rädda miljön, samtidigt som hon förstår att nästa generation lär behöva “sopa upp” 
efter henne. Midde väljer istället att handla ekologiskt och närproducerat för att kompensera 
för miljöförstöringen, undviker “onödiga rutter” med flyg och tar tåg istället. Tony engagerar 
sig i “beach cleanups” för att kompensera sin resa. Markus kompenserar genom att stödja 
diverse naturprojekt.  
 
EU-kommissionens investering  
EU-kommissionens investering med Interrail är enligt Tony en bra tanke, men att det lätt kan 
bli en dålig upplevelse om de utvalda ungdomarna inte besitter på rätt attityd. Tony menar att 
en individ som har beslutat att åka på Interrail är sannolikt medveten om vad en Interrailresa 
innebär. För att Interrail ska uppfattas positiv bör individen klara av, men även vilja vara 
spontan och öppen. Tony uttrycker: 
“Interrail är ett resesätt som inte passar alla”. 
 
Midde menar att individer lär sig att bli mindre främlingsfientliga genom resande. Hon ställer 
sig dock tveksam till om EU-kommissionens initiativ skulle stärka den europeiska identiteten, 
men att vi - dem gränserna antas minska. Sammanfattningsvis menar respondenterna att 
Interrail skänker mycket värdefull kunskap och upplevelser av olika slag.  
 
4.3 Sammanställning av enkätundersökningen  
Skribenterna har gjort en tematisering utifrån enkätundersökningens resultat. Dessa teman 
var tid och pris, miljöaspekter, upplevelse, bekvämlighet, intresse och attityder för Interrail 
samt tåg som transport i turistiskt syfte. Valda diagram återfinns i sammanställningen. För 
hela enkätundersökningen se bilaga 2.  
 
Deltagarna var 52% kvinnor och 48% män. Majoriteten av respondenterna var 18 år.  
 
Ungefär hälften av respondenterna kände inte till Interrail innan enkätundersökningen 
utfördes. De som var bekanta med Interrail sedan tidigare hade erhållit den informationen 
främst via vänner och familj. Vänner, familj och sociala medier var även de som främst 
påverkade respondenternas val av resa.  
 
Resans tid och pris 
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Tidens relevans rangordnings av 5% som “inte alls viktigt” och av 0% som “mycket viktigt”. 
93% anser pris vid val av resa som “viktig” eller “mycket viktig”. Endast 3% ansåg priset som 
oviktigt vid val av resa. Att priset vid val av transport är det billigaste alternativet anses av 
39% vara relativt viktigt.  
 
Miljöaspekter i turistiska sammanhang  
Graden av miljömedvetenhet skiljer sig kraftigt, endast 13% anser sig agera miljövänligt i alla 
situationer, 39% menar att de är miljömedvetna “ibland” samt 39% svarar “ja, oftast”. 

   
Figur 1: Grad av miljömedvetenhet 
 
Majoriteten anser inte att det är viktigt att transporten är miljövänlig men att det är en fördel. 
Endast 5% svarar att det är viktigt att transporten är miljövänlig.  
 
Det visades en jämn fördelning mellan svarsalternativen gällande frågan om de beräknar in 
miljön under resa, bortsett från 3% som valde svarsalternativet “ja/alltid”. 

 
Figur 2: Beräkning av miljö vid resa 
 
Upplevelse under resan 
Vid frågan om vikten av att få en upplevelse under själva resan ansåg 53% att det var “väldigt 
viktigt”. 2% svarade att det inte var viktigt att få en upplevelse under resan.  
 
Transportens bekvämlighet 
Majoriteten svarade att bekvämlighet och smidighet under transporten är relativt 
viktigt/viktigt. 5% svarade att bekvämlighet och smidighet under transporten inte är viktigt.  
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Intresse och attityder kring interrail  
76% reser utomlands 1–2 gånger årligen. 5% hade åkt på Interrail tidigare. Av respondenterna 
som inte hade åkt på Interrail visade 30% ett intresse av att åka på Interrail. 
 
En relativt jämn fördelning mellan svarsalternativen angående intresse för Interrail kunde 
skådas. Rangordningen mellan 1 (inte alls intressant) till 5 (väldigt intressant) presenteras 
enligt följande:  

- 1: 14%  
- 2: 14% 
- 3: 22% 
- 4: 29 %  
- 5: 21%  

 
50% skulle avstå från att åka på Interrail av anledning att det går långsamt. Resultatet för 
övriga svarsalternativ var:  

- Dyrt: 16.2%  
- Finns ingen anledning att avstå från Interrail: 23,2 %  
- Finns inget intresse av den formen av turism: 17,2%  
- Finns inget intresse av transportformen: 15,2%  

 
Vid framförande av EU-kommissionens initiativ för gratis Interrailpass svarar majoriteten att 
denna information delvis ändras deras uppfattning om att åka på Interrail. 27% svarar att 
initiativet inte ändrar deras uppfattning. 24% svarar att initiativet ändrar deras uppfattning.  
 
34% svarar att det antagligen skulle locka mer att åka på Interrail om personer i deras 
omgivning hade erfarenhet av det. 41% anser att det kanske skulle locka mer medan 12% 
svarade att det inte skulle locka mer om personer i deras omgivning hade erfarenhet av 
Interrail.  
 
Tåg som transport i turistiskt syfte 
Vid frågan om vad som anses viktigast vid val av transport på resan rangordnas de fem 
aspekterna: upplevelse, billigare än andra transportsätt, bekvämt och smidigt, att det går 
snabbt och att transporten är miljövänlig. Rangordningen var mellan 1 (inte alls viktig) till 5 
(väldigt viktig). Att transporten är miljövänlig anses inte viktigt vid val av resa där tid, 
bekvämlighet och pris rangordnas som viktigare. Ingen av respondenterna rangordnar 
aspekterna som “väldigt viktigt”. Majoriteten rangordnar aspekterna som relativt viktiga 
förutom “att transporten är miljövänlig” som bortprioriteras vid val av transport. Nedan visas 
resultatet i stapeldiagrammet.   
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Figur 3: Rangordning av aspekter vid transportval.  
 
De ansedda fördelarna med att välja tåg framför flyg presenteras nedan (fler svarsalternativ 
kunde väljas):  

- Att det ger en annorlunda upplevelse: 62% 
- Att det är billigare än att flyga: 54% 
- För att se så mycket som möjligt av landskap och länder: 44% 
- Att transportsättet är miljövänligt: 43% 
- Att det är ett bekvämt transportsätt: 24% 
- Det finns inga fördelar med tåg som transport: 8%  
- Annat: 6% varav flygrädsla: 2%  

 
Anledningar till att inte välja tåg framför flyg var främst att tåg ansågs vara långsamt (76%) 
och obekvämt (29%). Tåg ansågs även vara dyrare än flyg. 7% svarade att det inte fanns 
några nackdelar med tåg som transportsätt.  
 
Vid frågan om föredraget transportsätt vid resor utanför Sverige inom Europa svarade 91% att 
de föredrog flyg och endast 14% föredrog tåg som transport.   

 
Figur 4: Föredragna transportsätt vid utlandsresor.  
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5. Analys  

Följande kapitel är uppdelat utifrån studiens tre frågeställningar och är analyserade utifrån 
de teman som återfinns i empirisk data. Analysen består av samtliga kvalitativa intervjuer, 
den kvantitativa enkätundersökningen samt studiens valda teori. Analysens första del i 5.1 
behandlar attityder och intresse för tåg och Interrail från undersökta ungdomar, företag och 
informantintervjun. 5.2 går in på de olika aspekterna för val av Interrail och tåg som 
transport i turistiskt syfte. 5.2.1 är en fördjupning av denna punkt där respondenternas svar 
analyseras utifrån olika miljöaspekter som ansedd miljömedvetenhet och beteende.  
 
5.1 Attityder och intresse kring tåg och Interrail 
Interrailresenärerna belyser en önskan om att resa utanför kontinenten med samma koncept 
som Interrail, vilket kan kopplas till Mossberg (2003) som hävdar att turister söker sig till allt 
fler och större upplevelser. Upplevelserna antas av ungdomar kunna tillfredsställas genom  
resor utanför Europa. Den alltmer förekommande strävan efter resor längre bort styrks ur Van 
Goeverden och Cees (2009) som hävdar att långdistansresor och val av flyg som transport är 
starkt relaterade. Detta kan i sin tur förklara att Interrail inte är av mer intresse då Interrail är 
ett europeiskt fenomen. Detta styrks även av studiens undersökta företag som förklarar att 
ungdomar tenderar att resa för att se något unikt, eller vara en del av någonting nytt vilket 
leder till fler resor utanför kontinenten.  
 
Tolkat utifrån Mossberg (2003) samt Larsen och Guiver (2013) kan tåget som transport utgöra 
turistens upplevelserum, eftersom upplevelsen konsumeras redan under själva restiden. 
Interrail som upplevelserum kan då erhålla en större innebörd än ett transportsätt. Enligt 
enkätundersökningen hade 5% rest på Interrail tidigare, medan 30% visar ett intresse för 
reseformen. Resultat från intervju med Interrailresenärerna tyder på att Interrail och tåg 
förknippas med resor inom Europa. Har turisten ett bristande intresse för, eller inte anser 
Europa som värdefullt sjunker intresset för tåg vilket följaktligen leder till ett minskat intresse 
för Interrail. Skribenterna kopplar detta till Cohen m.fl. (2014) teorier om konsumentbeteende 
och konsumentens ansedda värde av en resa.  
 
Utöver Interrails ansedda värde styrs även individens intresse av resans syfte, hur många samt 
vilka plaster som turisten vill besöka. Enligt Maoz (2007) är backpackers främsta syfte att fly 
från vardagen och utvecklas som person. Denna teori faller samman med respondenternas 
uttalade syfte med Interrail att fly från vardagen och skapa kunskap om nya platser och 
kulturer. I enlighet med Cheng och Huang (2017), Hibbert m.fl. (2013) och Mossberg (2003) 
placerades jaget i centrum för resan, där syftet var att utvecklas som person. Enligt en av 
respondenterna blev även detta “slutprodukten” av resan.  
 
Respondenterna var mer benägna att välja tåget då Citykärnan ville nås. Detta nämner även 
Van Goeverden och Cees (2009) som hävdar att tåg väljs i högre utsträckning vid resor till 
större städer. Interrail kan därav bli mer attraktivt och av intresse då syftet är att resa till större 
städer. Respondenterna nämner även att fördelar med tågresande inom Europa är smidigheten 
att hamna mitt i en stad vid ankomst. På liknande sätt menar studiens undersökta företag att 
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det är enkelt att boka och framförallt att hitta på en tågstation, jämfört med busstationer eller 
flygplatser. Utifrån teorin från Cohen m.fl. (2014) tolkar skribenterna dessa aspekter som 
Interrails, tågets och Europas pull-faktorer. Undersökningen visar dock i enlighet med 
Hergesell m.fl. (2013) att respondenterna tenderar att välja flyg i större utsträckning vid 
tidsmässigt kortare resor och längre distanser. Flyg blir därav den enda lösningen för att spara 
tid i sammanhang där transporten endast ses som ett tillgänglighetsverktyg (Dickinson & 
Lumsdon 2010) för att nå en destination. 
 
Respondenternas syn kring Interrails krav på planering är ambivalenta. I enlighet med Jensen 
m.fl. (2015) gav Interrail upphov till spontanitet och frihet, samtidigt som Anders menar att 
det krävs planering och kartläggning över vilka destinationer som vill besökas beroende på 
begränsad tidsram. Ansedd krav på planering kan därav vara en aspekt som gör att Interrail 
blir av mindre intresse.  
 
Hälften av enkätrespondenterna var obekanta med Interrail innan undersökningens 
deltagande. Respondenterna som var bekanta med Interrail sedan innan hade vänner och 
familj som de främsta informationskällorna till fenomenet. Vänner och familj var även de som 
främst påverkade respondenternas val av resa. Bristen på intresset kan förklaras då 
respondenterna utan erfarenhet av Interrail inte hade några förväntningar, som enligt Cohen 
m.fl. (2014) skapas av bland annat reklam och “word of mouth”. Skribenterna tolkar denna 
avsaknad av förväntningar som en förklaring till respondenternas okunskap kring Interrail. 
Okunskapen kring Interrail kan utifrån Cohen m.fl. (2014) även förmedla en känsla av 
osäkerhet, risktagande och dålig servicekvalitet som riskerar negativa attityder och ett minskat 
intresse. En stor andel av respondenterna menar att Interrail skulle locka mer om personer i 
deras omgivning hade erfarenhet av reseformen. Ungdomar är ett segment som lätt byter spår 
och anpassar sig eller ändrar planer utifrån vad som anses trendigt av vänner, omgivning och 
sociala medier. Detta styrks även av KILROY som menar att ungdomar vill göra det som 
andra gjort, vilket i sin tur kan förklara resmönster och trender. 
 
Intresset för Interrail kan kopplas till intresset för tåg. Den främsta anledningen till val av tåg 
framför flyg är möjligheten att se landskap och länder under resan. Tolkat utifrån Diekmann 
m.fl. (2010) och Cohen m.fl. (2014) kan resenärernas möjlighet att se landskap tillgodose 
behovet av en upplevelse. De miljömässiga aspekterna styr inte beslut till val av tåg, utan 
framstår mer som en positiv bieffekt. Attityder kring tåg och Interrail har ökat efter erfarna 
Interrailresor. Skribenterna tolkar detta utifrån Cohen m.fl. (2014) där resenärerna har gjort en 
ny bedömning av tåg som i viss grad bidragit till att tåget numera ses som ett mer värdefullt 
alternativ till flyg. Trots tågets fördelar föredrog 91% av enkätrespondenterna flyg som 
transport. Flyg prioriteras fortfarande på grund av vanor då det anses billigare och snabbare.  
 
Motiv för resan påverkar i viss grad intresset för Interrail. Utifrån Cohen m.fl. (2014) kan 
resans upplevda värde och individens självkoncept avgöra uppfattning och image av tåg och 
Interrail som i sin tur fastställer om det finns ett intresse. Cohen m.fl. (2014) menar även att 
uppfattningar visas i form av attityder över vad som anses vara bra/dåligt eller vad turisten 
gillar/ ogillar. Enkätrespondenteras uppfattningar kring Interrail tolkas inte kunna ge ett 
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tillräckligt högt värde för den ansträngning, tid och pengar som investeras i resan, vilket leder 
till ett minskat intresse för Interrail. Ovan nämnda uppfattning stämmer inte överens med 
Interrailresenärernas erfarenheter som tyder på att Interrail varken behöver vara dyrare eller ta 
längre tid, i förhållande till hur många länder och städer som kan besökas. Tåg som transport 
ansågs även uppfylla de förväntningar och behov som respondenterna hade inför och under 
resan. Respondenternas förväntningar bestod i enlighet med Diekmann m.fl. (2010) av 
önskvärda identitetsmarkörer som att utvecklas som person, möta nya människor eller se nya 
platser och kulturer.  
 
5.2 Aspekter för val av Interrail och tåg i turistiskt syfte  
Interrail lanserades för över 40 år sedan för att möjliggöra ungdomars resande. Interrailpassets 
funktion skulle enligt Jensen m.fl. (2015) fungera som en europeisk transportnyckel i 
skapandet och stärkandet av det kulturella utbytet mellan Europas ungdomar. Dessa syften 
återfinns även bland dagens Interrailresor. Trots att Interrail har riktats mot en ung publik 
sedan 1970-talet tolkar skribenterna att undersökta ungdomar utan erfarenhet av Interrail inte 
känner till fenomenet eller dess innebörd. Jensen m.fl. (2015) menar att institutioner i de 
europeiska länderna behöver samverka i bredare och djupare utsträckning för att gemensamt 
kunna marknadsföra Interrail. Här menar Anders att det krävs stora åtgärder för att skapa en 
trend, och att det krävs starka varumärken med hög dignitet för att marknadsföra tåg eller 
Interrail. 
 
Enligt Van Goeverden och Cees (2009) har Europa som mål att öka järnvägens 
marknadsandel. Detta visar EU-kommissionen med deras initiativ och vision om att skapa en 
europeisk gemenskap och marknadsföra ett mer miljövänligt resealternativ genom Interrail. 
Initiativet ändrar endast en liten andel av respondenternas attityd och intresse för Interrail, 
trots att priset enligt respondenterna ansågs viktigt samt att investeringen skulle innebära en 
gratis resa för ungdomarna. Detta tyder på att investeringen möjligen inte kommer räcka för 
att få ungdomar att åka på Interrail. Jensen m.fl. (2015) menar att olika förvaltningssystem 
och gränsregioner försvårar Interrail som fenomen. Detta styrks även av en respondent som 
menar att företaget tidigare sålde tågbiljetter inom Europa, men att tjänsten krävde för mycket 
tid och byråkrati. I enlighet med Van Goeverden och Cees (2009) samt Cohen m.fl.(2014) är 
tågets höga marknadspriser ett problem som bromsar transportens chans att lyckas konkurrera 
med lågprisflyg.  
 
I enlighet med Jensen m.fl. (2015) har resor och upplevelser en tät anknytning till materiella 
föremål. Studiens undersökningar visar att dagens allt mer “uppkopplade samhälle” har 
underlättat Interrailresenärernas upplevelse genom funktionerna Sätesbokningen och 
Railplanner- applikationen. Interrail tolkas enligt respondenterna med hjälp av dessa som 
bekvämt och smidigt.  
 
Interrail kan enligt Maoz (2007) ge unga turister chansen att utvecklas som person, men kan 
även möjliggöra jakten efter meningsfulla erfarenheter. Denna teori styrks av respondenterna 
som hävdade att Interrail gav större omvärldsperspektiv och var mer kunskapsgivande än 
exempelvis charterresor. Resan öppnade upp för fler valmöjligheter och gav friheten att 
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planera för stunden. Enligt KILROY kommer ungdomar i framtiden att fortsätta söka sig till 
unika upplevelser för att kunna bli en del av något större vilket kommer fortsätta prägla 
ungdomars resmönster.  

 
I många avseenden kan upplevelsen enligt Mossberg (2003) och Cohen m.fl. (2014) ge ett 
ökat värde genom högre grad av engagemang och aktivitet hos individen. Upplevelsen ökar 
sin positiva karaktär då individen anser sig ha varit delaktig, påverkat eller skapat något. 
Skribenterna tolkar att Interrails frihet möjliggjorde resenärernas engagemang under resans 
gång då det krävdes en viss grad av planering samtidigt som det gav en frihetskänsla.  
 
Resans motiv kommer enligt Nikjo och Ketabi (2015) avgöra turistens syfte och vad som 
uppmärksammas eller bortses under resan. Interrails motiv vilka enligt respondenterna bestod 
av äventyr, personlig utveckling och sociala möten bidrog till att infrastrukturella problem 
som tid och bekvämlighet ansågs vara mindre relevanta. Vid resor där motiven är avkoppling 
och vardagsflykt värderas ovannämnda faktorer högre.  
 
Hibbert m.fl. (2013) menar att turistiska val görs för att utveckla önskvärda identitetsmarkörer 
där Interrail kan fungera som ett hjälpmedel för individuellt identitetsskapande. Interrail ger 
möjlighet för intryck och kunskap av människor och platser. Dessa aspekter ansågs av 
respondenterna även vara viktiga inslag för att “hitta sig själv”. Skribenterna kopplar detta till 
uttalandet från undersökta företag som menar att växa som person är en viktig komponent i 
ungdomars resor. Cheng och Huangs teori (2017) menar även att personlighetsutveckling kan 
utgöra syftet och slutprodukten av själva resan, vilket kan styrkas ur respondenternas viljor 
och förväntningar inför samt efter Interrailresan.   
 
Förväntningar och tillfredsställelse är enligt Cohen m.fl. (2014) två viktiga beståndsdelar ur 
turisters konsumentbeteende. Förväntningar bildas bland annat genom tidigare, personliga 
erfarenheter och reklam, medan tillfredsställelse utgörs av det upplevda värdet och 
servicekvalitet. Trots att respondenterna värdesatte det sociala engagemanget och mötet med 
andra människor olika högt så visar en generell attityd att förväntningarna stämmer överens 
och kunde tillfredsställas genom Interrailupplevelsen. Ungdomars förväntningar är viktiga för 
företag och organisationer att känna till, där Cohen m.fl. (2014) menar att en förståelse av 
konsumenters tillfredsställelse kring produkter kan bidra till en ökad marknadsföring av 
Interrail. KILROY och STA beskriver att Interrail kan erhålla de värden som ungdomar 
försöker uppnå med sina resor. Företagen väljer ändå att inte, trots deras riktade erbjudanden 
mot just ungdomar, att sälja eller marknadsföra Interrail.    
 
Dickinson och Lumsdon (2010) menar att tåget kan ses som en del av destinationen och därav 
bli en upplevelse. Denna teori styrks av intervjusvaren från både STA och KILROY som 
nämner att upplevelsen och chansen att se landskap under resan utgör de starkaste attributen 
för val av tåg. Även Tågbokningen menar att tåg ger mer av en upplevelse i jämförelse med 
övriga transportsätt. Enkätrespondenterna antar att Interrail ger mer av en upplevelse och 
utgör en av tågets ansedda fördelar. Det finns en efterfrågan på tågresor utanför Sverige, men 
respondenterna väljer i många fall bort denna transport beroende på antaganden att tåg är 
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långsamma och obekväma. Dessa antaganden förklarar Van Goeverden och Cees (2009) bidra 
till en lägre efterfrågan på tåg. De hävdar i likhet med Mossberg (2003) att trånga utrymmen, 
brist på bekvämlighet och lång restid kan få turister att välja andra transportalternativ. Två av 
Interrailrespondenterna säger emot dessa teorier och menar att tåget erbjuder sysselsättning 
och möjlighet till att röra sig mer obehindrat, jämfört med flyg eller buss. 24% av 
enkätrespondenterna anser att tåg är mer bekvämt än andra, medan 29% anser att tåg är 
obekvämt och att de av den anledningen inte skulle välja att resa med tåg.  
 
Ungdomar, studenter och pensionärer är de segmenten med högst intresse för Interrail och tåg 
som transport. Turister i åldern 15–24 är enligt Horak och Weber (2000) de segmenten med 
högst grad av mobilitet. Befintlig tidsram och yrkesstatus kan kopplas till det skiftande 
intresset för tåg och Interrail. Begränsad budget och flexibel tidsram kan förklara hur somliga 
turister värdesätter pris framför tid vid val av resor. Detta kan innebära att ungdomar mellan 
studier och arbete anser tåg som ett förmånligt sätt att transportera sig i jämförelse med 
personer i yrkesverksam ålder, som enligt Anders och STA vill göra något “konstruktivt” av 
sin 5-veckors långa semester. 
 
Enkätrespondenterna rangordnade både aspekterna pris och tid som viktiga, men priset var 
avsevärt viktigare vid val av resa. Mossberg (2003) samt Dickinson och Lumsdon (2010) 
menar att tid och pris delar många likheter. Turismens kostnader vill generellt minimeras, 
såväl tidsmässigt som finansiellt. Detta styrks av Markus och Midde som menar att beroende 
på tidsram och omständigheter är kostnaden mätt i tid mer betydelsefull än den finansiella 
kostnaden. Respondenterna menar även i likhet med Hibbert m.fl. (2013) att pris och fördelar 
beräknas efter kostnad, ansträngning samt uppfattat värde. Dickinson och Lumsdon (2010) 
menar att turisten försöker fatta rationella beslut där transporten endast ses som ett verktyg för 
att nå destinationen på snabbast och billigast möjliga sätt, vilket kan kopplas till samtliga 
Interrailrespondenter som menar att det alltid sker ett övervägande för att lyckas ta bästa 
beslut. Även majoriteten av enkätrespondenterna anser pris vara mycket viktig vid val av resa 
där transportkostnaden anses vara en viktig komponent. att transporten STA menar att 
ungdomar inte nödvändigtvis har en mindre budget och att de kombinerar budgetalternativ 
med dyrare aktiviteter. KILROY menar även att ungdomar är mer priskänsliga i turistiska 
sammanhang än andra segment.  
 
I enlighet med Mossberg (2003), som menar att jakten efter upplevelser växer ur ett 
konsumentperspektiv återfinns upplevelsens höga värde inom resan, samt strävan efter dem i 
samtliga undersökningar. Upplevelsen tolkas som både syfte och motiv till Interrail. Hur 
upplevelserna på bästa sätt uppnås styrs av individens personliga egenskaper, motiv och 
självkoncept där Interrail kan fungera som ett tillvägagångssätt för att möjliggöra skapandet 
av en positiv upplevelse. Skribenterna tolkar i enlighet med Mossberg (2003) att en 
upplevelse är ett individuellt tillstånd. Personligheten kan därav styra graden av intresse och 
hur Interrail värdesätts. Utifrån undersökningarna kan endast Interrail bli av positiv karaktär 
om individen värdesätter de egenskaperna som Interrail förknippas med och kännetecknas av. 
Jensen m.fl. (2015) samt Diekmann m.fl (2010) påstår att Interrails image och representation 
är kopplad till idéer om obegränsad frihet, rörlighet, personlig utveckling, spontanitet och 
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möjlighet att knyta sociala relationer. Respondenternas positiva upplevelser kring Interrail 
indikerar att ovan nämnda egenskaper värdesätts.  
 
Upplevelser kan få konsumenter att känna njutning, glädje, tillfredsställelse och emotionellt 
engagemang. I likhet med Mossberg (2003) anser Anders att det finns en hedonistisk 
värdering som uppvisar jaget i centrum vid strävan efter upplevelser. Anders menar även att 
turister åker på Interrail med fokus på sina egna intressen och egna upplevelser. Enligt Maoz 
(2007), Diekmann m.fl (2010) och Mossberg (2003) har upplevelser genom resande alltid 
varit åtråvärt. Enligt Tågbokningen och STA underlättar dagens kommunikationsmöjligheter 
sökandet och uppfyllandet av upplevelserna. Målet kan vara att se och uppleva så mycket som 
möjligt på mest effektiva sätt. Tågbokningen belyser att “flygluffa”, för att besöka många 
länder, blir dyrt i jämförelse med Interrail och tågluff.  
 
Majoriteten av enkätrespondentera ansåg att den främsta anledningen att åka på Interrail var, i 
enlighet med Dickinson & Lumsdon (2010), att det kunde ge en annorlunda upplevelse. 
Endast 2% svarade att upplevelsen inom turistiska sammanhang var oviktig. Trots den höga 
efterfrågan av upplevelser visade 76% inget vidare intresse för att åka på Interrail. 
Skribenterna tolkar att detta kan bero på det finns andra motiv för resande utöver aspekten 
“annorlunda upplevelse”. Det framkommer att förutfattade meningar kring Interrails 
kostnader i tid och pris, eller motiv som uppfylls genom alternativa resor kan avgöra Interrails 
relativt låga intresse hos ungdomar. En övervägande attityd är att pris och tid väger tyngre än 
upplevelsen vid val av resa. Grad av intresse för Interrail styrs i enlighet med teorin från 
Cohen m.fl (2014) av turistens förväntningar, attityder, uppfattningar och motiv.  
 
Det uppfattade värdet av upplevelsen kan minska om väntetiden anses lång. Enligt Mossberg 
(2003) och Dickinson och Lumsdon (2010) delar tid och pengar som ovan nämnt många 
likheter och vill inte slösas bort av turister. Tiden som spenderas på tåget upplevdes enligt 
Interrailrespondenterna kortare då det fanns rum för sysselsättning. Osäkerhet kring tågets 
ankomsttider kan bidra till ett eventuellt missnöje hos individer enligt Mossberg (2003), vilket 
även inbegriper potentiella Interrailresenärer som värdesätter tid högt. Enkätundersökningen 
visar att den främsta anledningen till att avstå från Interrail är då det antas gå långsamt, vilket 
återigen kan grundas i okunskap kring fenomenet. Detta i sin tur leder till att respondenterna i 
enlighet med Hergesell m.fl. (2013) föredrar flyg eller andra transportsätt framför tåg och 
Interrail.  

5.2.1 Miljöaspekter 

Utifrån mängd växthusgasutsläpp är tåg enligt UNWTO (2010) mer miljövänligt än flyg som 
är en växande bransch. Individens grad av miljömedvetenhet och miljöansvar beror delvis på 
uppväxt, omgivning samt utbildning. Studiens respondenter anser sig vara miljömedvetna, 
även då ett konsumentbeteende i enlighet med miljöansvaret är situationsanpassad. 
Enkätrespondenterna anser sig oftast eller ibland agera miljömedvetet, däremot menade 
endast 5% att det är viktigt att transporten är miljövänlig. Respondenterna tolkas själva välja 
när och hur de vill agera och konsumera miljömedvetet. Larsen och Guiver (2013) hävdar 
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dock att turister inte blir mer medvetna om den miljömässiga skadan de medför i samband 
med fritidsresande, vilket gör att det är en utmaning att förändra individer i att agera mer 
miljövänligt. Konsumenten utvärderar enligt Cohen m.fl. (2014) resan, upplevelsen eller 
produkten som bra eller dålig utifrån tro och inlärda beteenden. Att inte agera utifrån deras tro 
eller inlärda beteende kan enligt Juval och Dolnicar (2014) bidra till uppkomsten av 
skuldkänslor. Respondenterna tolkas vara väl medvetna om skadan på miljön som resandet, 
och då framför allt skadan flygtransporter medför. Respondenternas skuld består bland annat 
av insikten att nästkommande generation kommer tvingas “städa upp” efter dem. 
Skuldkänslorna leder dock inte till ett ändrat beteende i respondenternas val att resa eller att 
transportera sig mer miljövänligt.  
 
Vikten av att transporten är miljövänlig rangordnas av enkätrespondenterna som oviktig, 
samtidigt anses det som en fördel att tåg är miljövänliga. Det finns en vilja att agera mer 
miljövänligt, men i slutändan ställs inte denna aspekt i centrum vid val av resa. Pris blir den 
avgörande faktorn vid val av resor, vilket även Dickinson och Lumsdon (2010) indikerar. 
Turisters antagna miljömedvetenhet ger dock en ytterst liten inverkan gällande transportvalen. 
Miljöansvaret visas istället genom miljökompensation i form av bland annat “beach clean 
ups” eller att handla ekologiskt. Tolkat utifrån KILROY kommer ungdomar inte resa mindre 
eller mer miljömedvetet utan istället “bidra” eller kompensera på olika sätt. Även företag, i 
likhet med turister, kompenserar för dess mindre miljövänliga val. Att stödja olika 
naturprojekt kan anses bland studiens undersökta företag utgöra kompensationen för 
kundernas resande. STA menar att det är av vikt att kunderna ska få en upplevelse samtidigt 
som de inte exploaterar och “skövlar ner”. Anders menar dock att en miljökompensation inte 
täcker upp för de miljömässiga kostnaderna som resandet medför.   
 
Tolkat utifrån teorier från Cohen m.fl. (2014), Doran och Larsen (2016) och Juval och 
Dolnicar (2014) agerar turister endast utifrån den miljömedvetna sociala normen om den i sin 
tur uppfyller individens krav på en bekväm och smidig resa. Trots känslan av moralisk plikt 
och miljöansvar så sker en friskrivning där respondenterna bortser från plikter och normer i 
högre utsträckning vid resor. I enlighet med kritiken mot teorin om planerat beteende 
återfinns inte viljan att inte skada miljön i ungdomars konsumentbeteende vid resval.  
 
I likhet med teorin från Juval och Dolnicar (2014) som hävdar att det finns ett gap i turisters 
attityder och konsumtionsmönster, tolkas respondenterna använda ursäkter vid resandet som 
att skylla på andra, att det finns en brist på tid och pengar eller då andra aspekter är viktigare 
framför beaktning av miljöaspekter. Hälften av enkätrespondenterna påstår sig aldrig eller 
sällan beaktar miljön vid val av transport. Doran och Larsen (2016) menar att normer starkt 
påverkar individens olika turistiska val. Skribenterna tolkar utifrån samtliga undersökningar 
att den miljömedvetna personliga normen, som bildas från sociala förväntningar, endast 
förekommer på hemmaplan. I enlighet med Juval och Dolnicar (2014) friskriver sig 
respondenterna detta ansvar innan och under resa, där egna intressen och strävan efter nya 
upplevelser prioriteras framför miljön.  
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Doran och Larsen (2016) nämner sociala förväntningar inom teorin om normer samt belyser 
hur dessa kan påverka turisters konsumtion och beteende. Respondenterna påverkas i hög 
grad av vänner och familj vid val av resor. Om vänner och familj i sin tur inte agerar 
miljömedvetet kommer ungdomar förbise det uppfattade miljöansvaret. Ungdomarna kommer 
heller inte att riskera att bli socialt utestängda, vilket kan ske om individer enligt samhällets 
normer inte agerar “rätt”. Förväntningar gällande val av miljövänliga resealternativ tolkas här 
som för låg för att få den genomslagskraft som kan påverka turisternas beteende. Denna 
tolkning styrks av Doran och Larsen (2016) som menar att personliga normer blir en del av de 
sociala förväntningarna.  
 
Vid val av resa görs en avvägning där pris, tid och bekvämlighet enligt respondenter, trots 
deras påstådda miljöansvar, väger tyngre än miljöfrågor. Företaget STA är högst benägna att 
framstå som miljövänligt enligt den sociala normen. KILROY menar att ungdomar är 
medvetna om de negativa miljömässiga effekterna samtidigt som företaget medger att de 
själva lämnar sitt bidrag till denna negativa effekt i och med att de säljer resor. Tolkat utifrån 
Larsen och Guiver (2013) kan en förändring gällande resande och konsumentbeteende endast 
ske genom att medvetandegöra turister om det upplevelsevärde som tåget och Interrail kan 
medföra. Till skillnad från flyg, som endast utgör en transport till och från en destination, kan 
tåget som ovan nämnt utgöra en del av destinationen och reseupplevelsen. Enligt 
Tågbokningen sker en ökning i efterfrågan på tågtransporter, där fler kunder idag väljer tåg i 
syfte att vara miljövänliga. Tolka utifrån Doran och Larsen (2016) kan ett ökat utbud av mer 
hållbara alternativ skapa beteendeförändringar gällande tågresor. STA och KILROY erbjuder 
för tillfället inga tågresor inom Europa. Företagen anser sig ha en för svag position på 
marknaden för att i sin tur kunna påverka transporttrender. Resultatet blir istället att de lämnar 
över ansvaret till större företag. Samtidigt menar både STA och KILROY att tågturism 
kommer öka i framtiden beroende på turisters ökade intresse för miljön. Tolkat utifrån Cohen 
m.fl. (2014) kan företagens bristfälliga erbjudande på tågresor förklaras på att de antar att 
kunder inte ser tågresande eller Interrail som tillräckligt tillfredsställande, och blir därav inte 
en marknad värd att investera i. Varken KILROY eller STA vill marknadsföra mer 
miljövänliga resor som tåg, vilket skribenterna tolkar som en viss friskrivning från ansvar i 
enlighet med teorin från Juval och Dolnicar (2014). För att turismutvecklingen ska bli hållbar 
måste både konsumenter, företag och den politiska sfären, enligt Mihilic (2016), ta sitt ansvar. 
Utifrån teorier från Cohen m.fl. (2014) och Juval och Dolnicar (2014) kan ett ökat utbud av 
tågresor samt mer information kring Interrail bidra till beteendeförändringar för såväl 
turistindustrins intressenter som för turister. 
 
Utifrån studiens undersökningar är miljön skådat som etiskt bekymmer inte tillräckligt starkt 
för att påverka resebeteende och konsumentbeteende. Enligt Mossberg (2003) måste nyttan 
och värdet av tjänsten eller varan överstiga dess kostnad i ansträngning och pris, där 
miljöfrågor inte prioriteras. Därmed kommer ungdomar att fortsätta flyga istället för att välja 
alternativa, mer miljövänliga resesätt som tåg. Tolkat utifrån Dickinson och Lumsdon (2010) 
och Mossberg (2003) anses flyg vara ett mer rationellt konsumtionsbeslut där nyttan och 
värdet för tåg och Interrail inte överstiger dess antagna kostnad i tid och pris.  
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6. Diskussion och slutsats  

Kapitlet besvarar studiens tre frågeställningarna. Syftet var att undersöka ungdomars intresse 
och attityd till val av tåg som transport i turistiskt syfte utifrån en fallstudie om Interrail. 
Slutligen diskuteras om Interrail som turismform kan få en comeback.  
 
Hur ser ungdomars attityd och konsumtionsmönster ut kring tåg som transport i turistiskt 
syfte?  
Utifrån upplevelsaspekten tolkar skribenterna ungdomars attityd kring tåg som positiv. 
Utifrån tidsaspekten tolkas däremot attityden generellt negativ. I dessa sammanhang ses tiden 
som en kostnad som vill minimeras beroende på resans situation och den mer eller mindre 
begränsade tidsramen. Det framkommer attityder kring tåg som långsamt och obekvämt, vilka 
delvis grundas i en okunskap om tågresor i turistiskt syfte. Attityd kring tåg utifrån pris anses 
både positiv och negativ, beroende på respondentens kunskap och erfarenhet av tåg. Det 
alltmer uppkopplade samhället har underlättat ungdomar att själva orientera sig på marknaden 
där de lätt kan hitta billiga flygresor på egen hand, där attityden till tågbokning på egen hand 
anses negativ. Även då Interrailpasset anses erhålla stora möjligheter för dess ansträngning 
och kostnad kan inte tåget i sig konkurrera med marknadens lågprisflyg. Tåget anses av 
ungdomar vara en miljövänlig transport vilket skådas som en fördel. Konsumtionsmönster 
visar att ungdomar föredrar flyg framför tåg som transport, trots att tågresor konsumeras i 
högre utsträckning efter erfarna tågresor. Aspekterna upplevelse, tid, pris och bekvämlighet 
vägs samman till en övervägande negativ attityd till tåg som transport i turistiskt syfte där flyg 
prioriteras före.  
 
Finns det ett intresse för Interrail?  
Det finns ett intresse, men beroende på vilka aspekter som beaktas skiljer sig intresset för 
Interrail. Erfarenheter leder till en mer positiv attityd samt ett fortsatt intresse för Interrail. 
Företag och enkätrespondenter däremot visar ett betydligt lägre intresse Trots att de logistiska 
funktionerna finns på plats förblir Interrail relativt oattraktivt. Ungdomar tenderar att fatta 
rationella beslut där det sker en noggrann övervägning av hur tid och pengar på bästa sätt ska 
spenderas. De kostnadsmässiga fördelarna, som billiga flygbiljetter, väger tyngre än 
Interrailresans egenskaper och dess potentiella upplevelsevärde. Om endast resans upplevelse 
räknas in vid konsumtionsbeslut är intresset högt för Interrail.  
 
Osäkerhet, brist på kunskap samt information kring vilka värden som ungdomar kan utvinna, 
förklarar varför Interrail inte är av intresse. Även företag visar ett lågt intresse av att 
marknadsföra Interrail och tågturism inom Europa eftersom dessa erbjudanden inte antas 
generera tillräckligt med vinst i förhållande till det arbete det krävs för att sälja produkten.  
 
Påverkar aspekten “miljömedvetenhet” ungdomars resande med tåg i turistiskt syfte? 
Ungdomar tycks ignorera problematiken kring de miljömässiga konsekvenserna som resor 
medför. Miljön värdesätts, men de egna intressena som bland annat upplevelsen prioriteras 
högre. Ungdomar uppvisar en kunskap kring miljöfrågor där de i viss utsträckning är villiga 
att agera miljömedvetet. 
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Ungdomar ser på semester och vardagsliv som två skilda entiteter. På semestern sker en 
friskrivning från det moraliska ansvaret. Samhällets sociala förväntningar och normer som 
genomsyrar turistens val och beteenden hemma tycks här förbises. Skuldkänslor uppstår vid 
påminnelsen om att turisten tar avstånd från miljöansvar som går emot personliga värderingar. 
Ungdomarna bearbetar skuldkänslorna och lättar på en intern skuld genom att bland annat 
miljökompensera. Bekräftelsen om att andra turister agerar i likhet med dem gör att detta 
“semesterbeteende” blir befogat. Friskrivningen från miljömedvetenheten utfaller som en ny 
norm för individer i turistiska sammanhang.  
 
Ett miljöansvar vid resval ignoreras även bland dem som uppvisar en högre grad av 
miljömedvetenhet. Trots att tåg anses som miljövänligt, påverkar inte ungdomars påstådda 
miljömedvetenhet resande med tåg i turistiskt syfte. Intresse och ansvar utifrån 
miljömedvetenhet styr inte valet av transport, utan utfaller som en positiv sidoeffekt.  
 
I dagsläget påverkar inte aspekten miljömedvetenhet ungdomars val av resa. En möjlig 
förklaring till detta är att miljöaspekter inte påverkar turistens direkta välstånd eller 
förlust/vinst i pengar och tid. Dock kan ett ökat intresse kring jordens begränsade resurser 
tydas och alternativa, mer miljövänliga reseformer växer gradvis fram. Den miljömedvetna 
aspekten kan med tiden få en mer essentiell roll vid ungdomars val av resor och transport. För 
att påskynda denna beteendeförändring och är det av vikt att turister, organisationer och 
samhället tar sitt ansvar.  
 
Eu- kommissionen och en eventuell comeback för Interrail 
För att lyckas lyfta fram Interrail och tåg i turistiskt syfte krävs mer marknadsföring. Flyget 
har en dominerande ställning på turistmarknaden beroende på faktorer som pris, tid och 
ansedd bekvämlighet. Dessa faktorer tillsammans med turisters vanor försvårar möjligheten 
för tåg och Interrails chans att konkurrera med flyg. Flygbranschen anses vara mer 
lättillgänglig och enkel att orienteras i, även då tåget i många situationer är smidigare, 
snabbare och bekvämare än flyg.  
 
Resemotiv och syften påverkar intresset för Interrail. Interrails position på turistmarknaden 
kan bli mer central om fler ungdomar var bekanta med Interrail och dess värden. Politiker och 
företag har även möjlighet att förmedla Interrails positiva egenskaper för att öka intresset. Då 
Interrail varken omtalas av ungdomar eller omgivning så finns det ingen chans för dem att 
skapa en verklig uppfattning. Svenska ungdomar visar ett generellt lågt intresse av att utforska 
Europa. Resor och upplevelser söks längre bort i hopp om att de ger ett högre 
upplevelsevärde. Då Europa inte anses tillräckligt attraktivt kan Interrail inte få en comeback. 
Även då Interrail kan ge en annorlunda upplevelse tolkas inte Europa som tillräckligt nytt, 
spännande eller outforskat i jämförelse med andra destinationer runt om i världen. Interrail 
och Europa som destination underordnas därav som resealternativ. Skribenterna anser därför 
att Interrail inte kan få den genomslagskraft den en gång hade.  
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7. Kritik mot egen studie och vidare forskning 

Skribenterna upptäckte en befintlig brist på forskning gällande Interrail. Detta anses ge 
studien en rättvis plats i den aktuella samhällsdebatten. Den befintliga bristen angående 
Interrail förklarar även skribenternas val i att kombinera kvalitativa intervjuer med en 
enkätundersökning, då det krävdes ett flertal infallsvinklar från både konsument- och 
producentsidan för att lyckas besvara studiens syfte och frågeställningar. Undersökningen 
bidrog till nya insikter inom fältet som kan vara användbara vid fortsatt forskning kring hur 
konsumentbeteende påverkar individers intresse kring Interrail och tåg som transport.  
 
Utifrån den kvantitativa undersökningen har en univariat analys gjorts. Skribenterna anser att 
en djupare multivariat analys som kombinerar de olika variablerna hade gynnat studien. I 
förhållande till det empiriska materialet gjorde skribenterna en avvägning och beslutade att en 
multivariat analys ej var möjligt beroende på den begränsade tidsramen som studien skulle 
falla inom. Intervjuerna såväl som enkätundersökningen tog upp ett antal valda motiv och 
variabler i försök att förklara val av tåg och Interrail. Skribenterna är medvetna att dessa 
undersökningar endast gav insikt i utvalda motiv och aspekter, därav gav slutsatserna inte en 
heltäckande bild av ungdomars intresse och attityd för Interrail. Ytterligare faktorer som 
socioekonomiska faktorer och specifika konsumentbeteenden bland ungdomar anses av 
skribenterna vara av intresse för att undersöka vilka ungdomar som väljer att åka på Interrail.  
 
Studien har givit en djupare insikt i hur ungdomar värdesätter en resa till en destination utifrån 
upplevelse, miljömedvetenhet, pris, tid och bekvämlighet. Vidare visas att tåg och Interrail 
bidrar till ett upplevelsevärde under själva resan där tidigare forskning sällan undersökt resan 
till en destination, utan betraktat den som en “transit zone” (Diekmann m.fl. 2010, s.104).  
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