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Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om turismutvecklingen i gränsregionen vid den polsk-slovakiska gränsen, 
där Pieniny nationalparker som finns på var sin sida av den nationella gränsen 
uppmärksammas. I studien ställs frågor om möjligheter att utveckla turismen i en region 
mellan två länder, vilka restriktioner begränsar denna verksamhet och i vilken utsträckning 
har utvecklats samarbete som gäller turismfrågor mellan Polen och Slovakien.  
 
I uppsatsen används ett relevant teoretiskt material om regioner, statliga gränser, 
gränsöverskridande samarbete, förbindelserna mellan nationalparker och turismen samt 
turismplaneringen i skyddade områden. Det empiriska materialet om ämnet samlas in genom 
observation på fältet och intervjuer på båda Pieniny nationalparkerna i gränsregionen mellan 
Polen och Slovakien samt på Ekonomidepartementet i Slovakiens huvudstad Bratislava.  
 
Efter en utfört analys kommer författaren till följande slutsatser: 

• turismutvecklingens möjligheter i gränsregionen finns på grund av två Pieniny 
nationalparker som finns på båda sidorna av gränsen och utgör ett odelbart ekologiskt 
system; tillhörande EU och Schengen frigör rörligheten av människor i gränsområdet; 
transporter och kommunikationer har möjligheten att utvecklas i samband med 
turismutvecklingen vid gränsen, 

• turismutvecklingens restriktioner i gränsregionen innebär den utspridda 
organiseringen av turismplaneringen; den känsliga naturen i nationalparkerna kräver 
en särskild hänsyn inom turismutvecklingens process; en stor andel av privatägdmark 
i nationalparkerna försvårar planeringen; brist på tillgänglighet bromsar turismens 
utveckling; olika lagar i Polen och Slovakien komplicerar en enhetlig 
turismutveckling i gränsregionen; olika valutor i Polen och Slovakien besvärar turister 
som kommer på besök, 

• samarbete inom turismplaneringen i den polsk-slovakiska gränsregionen har 
påbörjats, men fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas.     
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1 Inledning 
 

1.2 Bakgrund 
 
Gränsen mellan Polen och Slovakien är ett område som inte har några större konflikter när det 
gäller etniska relationer. Detta kan bero delvis på att Slovakien är ett relativt ungt land som 
först blev självständigt i början av 1993. Tidigare ingick landet i det multietniska riket av 
(Österrike)-Ungern och senare var även en del av Tjeckoslovakien.1 Avsaknad av konflikter 
mellan Slovakien och Polen och den språkliga närheten kan bädda till ett nära samarbete 
mellan dessa länder. Utvecklingen av turism i gränsområdet kan vara en av samarbetsformer 
som skulle kunna gynna gränsregionerna i båda länderna. Förutsättningar för samarbetet inom 
turismutvecklingen finns, då både Polen och Slovakien har två nationalparker var, som ligger 
intill varandra i det bergiga gränsområdet – Pieniny nationalparker (Pieniński Park Narodowy 
i Polen respektive Pieninský Národný Park i Slovakien) och Tatras nationalparker 
(Tatrzańskski Park Narodowy i Polen respektive Tatranský Národný Park i Slovakien).      
 
Bakgrunden till mitt valda ämne var en delkurs i Politisk och etnisk geografi på Södertörns 
högskola. Jag fick i uppgift att analysera den polsk-slovakiska gränsen. Då jag inte hittade 
några större konflikter mellan dessa länder, fick jag en idé att i framtiden utforska 
samarbetsmöjligheter mellan Polen och Slovakien istället. Även en annan kurs på högskolan, 
Regionalgeografi, blev till stor hjälp inför uppsatsskrivandet. Under kursens gång har jag lärt 
mig om regionskapandet och denna kunskap har jag använt i uppsatsen för att definiera en 
gränsregion mellan Polen och Slovakien. Då jag läser på Turismprogrammet, har jag valt att 
analysera utvecklingsmöjligheter inom turism vid den ovannämnda gränsen och hur dessa kan 
påverka gränsregionen. Det empiriska materialet har jag fått tag på genom att kontakta 
Slovakiens ambassad och Polska statens turistbyrå i Stockholm. Genom dessa institutioner 
fick jag kontakt med Maria Hatalova som arbetar med turismfrågor på Ekonomidepartementet 
i Slovakiens huvudstad Bratislava, Ewelina Zajac och Sławomir Wróbel som båda arbetar på 
Pieniny nationalparken i Polen och Štefan Danko som är Pieniny nationalparkens direktör i 
Slovakien. Genom att intervjua dessa personer har jag fått kännedom om turismfrågor i 
gränsregionen mellan Polen och Slovakien. Intervjuer med dem ligger till grund för den 
empiriska delen i denna uppsats.     
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
I uppsatsen ska beskrivas det nuvarande läget när det gäller gränsturism på både den polska 
och slovakiska sidan av gränsen mellan Polen och Slovakien. Vidare ska analyseras 
samarbetet inom turismutvecklingen i det ovannämnda gränsområdet och vilka möjliga 
åtgärder kan tas i framtiden. Det ska också analyseras om samarbetet mellan Polen och 
Slovakien kan fungera utan rädsla för konkurrens.   
 

 
1 Batt, Judy & Wolczuk, Kataryna (ed). Region, State and Identity in Central and Eastern Europe, Frank Cass, 
London, Portland, or., 2002, s. 41  
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• Vilka möjligheter finns att utveckla gränsöverskridande turism i närheten till den 
polsk-slovakiska gränsen? 

• Vilka restriktioner finns för turismens utveckling vid den ovannämnda gränsen? 
• I vilken utsträckning är samarbete som berör turismfrågor utvecklat i gränsregionen 

mellan Polen och Slovakien?  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas till analys av turismutvecklingen i Pieniny nationalparker som finns i 
gränsområdet mellan Polen och Slovakien. Med detta avgränsar sig uppsatsens författare att 
endast beröra en gränsregion som dessutom sträcker sig genom södra Polen och norra 
Slovakien. I denna uppsats ska enbart internationella (eller nationella) gränser beröras, utan 
att analysera de gränser som befinner sig innanför ett land. Grunden till detta är att uppsatsen 
handlar om två länder – Polen och Slovakien – och gränsen dem emellan. 
 
Uppsatsskrivandet har också blivit påverkat av tiden. Den praktiska utforskningen av området 
och intervjuer har genomförts under en vecka, vilket kan betraktas som en alldeles för kort 
period för att studera ämnet på djupet. Under samma veckas gång undersöktes inte enbart 
område som analyseras i uppsatsen, utan även utfördes en intervju i Slovakiens huvudstad 
Bratislava som ligger ungefär sex timmar bort från Pieniny nationalparken. I denna uppsats 
utforskar författaren turismplaneringen i Slovakien på en statlig, regional och lokalnivå. 
Utforskningen av gränsregionen på en statlig nivå kunde genomföras med hjälp av intervjun 
på Ekonomidepartementet i Bratislava. Det saknas dock några liknande kunskaper om Polen, 
då möjligheter att intervjua politiker i Warszawa begränsades av den avsedda tiden för 
uppsatsskrivandet. När det gäller den praktiska gränsundersökningen genom att besöka 
gränsområdet och nationalparkerna, har den polska sidan av gränsen och nationalparken där 
varit undersökta mer på djupet på grund av författarens boendeomständigheter och den 
knappa tillgängligheten till transporter som skulle underlätta gränsöverskridandet.  
 
Studien har även påverkats av språkliga begränsningar, då författaren varken behärskar 
polskan eller slovakiskan, vilket innebär att enbart material som finns på engelska var 
tillgänglig och ska användas i uppsatsen.    
 

1.5 Metod och källkritik 
 
För att genomföra uppsatsen har valts en kvalitativ metod, då studien grundas av ett antal 
utförda intervjuer och observationer i gränsområdet. Intervjuer och observationer har senare 
använts som grund för analys. Holme och Solvang citerar McCall och Simmons som 
definierar den kvalitativa metoden som ”ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som i större 
eller mindre utsträckning kombinerar följande fem tekniker: direkt observation, deltagande 
observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor”2. Den kvalitativa 
metoden innebär både styrkor och svagheter. Det positiva med att välja en kvalitativ metod är 
att intervjuer genomförs i en vardaglig situation och består av ett samtal, vilket innebär att 

 
2 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 91 
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forskarens möjlighet att styra minskar. Den som genomför analysen av ett ämne måste dock 
se till att frågor som ställs blir besvarade. Svagheten med den kvalitativa metoden är risken att 
olika människor kan uppfatta samma information på olika sätt.3 Graham skriver att metoden 
bör väljas i enighet med forskningsämnet, dvs. vad forskaren vill undersöka och vilka frågor 
den vill få svar på. Om det valda forskningsämnet innehåller en mångsidig innebörd, bör en 
kvalitativ metod väljas.4  
 
En kvalitativ metod har valts i denna uppsats för att metoden anses vara mest lämplig att 
utforska det mångsidiga ämnet av turismen och dess utveckling i en region. Det empiriska 
genomförandet av undersökningen grundar sig på intervjuer som genomfördes personligen i 
både Polen och Slovakien samt författares observationer under resan i gränsregionen mellan 
dessa länder. Intervjuarna har antecknats för hand och det som ansågs väsentligt för 
undersökningen återfinns i empirin. Både intervjuerna och observationerna har sammanlagt 
genomförts under en veckas resa i Polen och Slovakien.    
 
Författaren vill dock förhålla sig kritisk till de utförda intervjuerna för att svaren till de ställda 
frågorna kan ha påverkats av formuleringen av dessa eller de intervjuade personernas 
intressen, särskilt dennas som arbetar på nationalparkerna i den studerade gränsregionen. 
Intervjun på Ekonomidepartementet bör behandlas med försiktighet, då intervjufrågorna kan 
ha innehållit material som berör de statliga hemligheterna och därför skulle ha kunnat 
undvikas att besvara. Alla intervjuer har utförts på engelska och ett möjligt språkligt 
missförstånd kan ha påverkat intervjuernas kvalitet. Uppsatsens författare vill också förhålla 
sig kritisk till den teoretiska litteraturen, särskilt till böckerna om internationella gränser och 
turismen i gränsregioner. Några av dessa böcker koncentrerar sig på gränsforskningen i 
Nordamerika, medan i denna uppsats är forskningsobjektet en nationell gräns i Europa. 
Dessutom måste påpekas att några av de teoretiska böckerna har skrivits för fler år sedan och 
ett visst material kan ha föråldrats. Även Internetkällorna måste behandlas aktsamt, då dessa 
kan innehålla en opålitlig information. Författaren måste dock påpeka att användningen av 
dessa källor har varit minimal i uppsatsen.      

 
3 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund, 1997., s. 99 
4 Graham, Elspeth. Philosophies underlying human geography research. Hämtad ur: Flowerdew, Robin & 
Martin, David. Methods in Human Geography – A guide for students doing a research project, Second edition, 
Pearson Prentice Hall, Harlow, 2005, s. 30 
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2 Den teoretiska grunden och definitioner 
 
Det teoretiska avsnittet bygger på relevant litteratur som senare används för att grunda 
analysen av turismens utvecklingsmöjligheter i en gränsregion. Denna del av uppsatsen 
bygger på följande logik: 
 

• först förklaras turismens anknytning till geografin; 
• sedan förklaras den regionala biten, då uppsatsen vill undersöka en region; 
• sedan tas upp ett teoretiskt material om gränser, då uppsatsen undersöker en 

gränsregion; 
• efteråt förklaras turismens anknytning till gränser, då uppsatsen handlar om turismens 

utveckling i en gränsregion. 
 

2.1 Turismens anknytning till geografi 
 
Geografins ämne har inte något särskilt forskningsobjekt som endast är karaktäristiskt för 
detta ämne. Däremot har geografin som uppgift att studera människors, idéernas och 
föremålens rörelse i rummet, dvs. hur de lokaliserar sig i rummet och hur detta 
lokaliseringsmönster förändras. Turismens utveckling kan också tillskrivas det rumsliga 
beteendet, där saker, idéer och människor förändrar sina positioner i rummet vilket därmed 
kan leda till den rumsliga förändringen. Turismen kan påverkas av ett antal faktorer som har 
inflytande på rummets innehåll och dess förändring. Dessa faktorer är följande: naturlagar, 
biologins lagar, demografiska faktorer, teknik, politik, ekonomi, kommunikation och kultur. 
Naturlandskapet har alltid varit en av de mest lockande turistiska attraktionerna. Landskapet 
kan dock bli påverkat av biologins lagar och förändras, vilket kan i sin tur påverka turisternas 
förflyttning i rummet vilken kan ses i verkligheten som ett ökat eller minskat antal besökare. 
Den demografiska faktorn kan påverka möjligheter att utveckla turism, t. ex. det krävs ett 
visst antal sysselsatta inom näringen för att uppnå dess utveckling. Teknik kan förklaras som 
turisternas tillgänglighet till destinationen, på destinationen och kan även innebära 
boendemöjligheter. Den politiska faktorn analyserar hur de statliga, regionala och lokala 
politikerna prioriterar näringens utveckling och vilka lagar skapas för att underlätta samt 
hindra turismens utveckling. Den ekonomiska faktorn visar turistdestinationens attraktivitet 
och vilken ekonomisk nytta utvecklingen av denna kan ge. Kommunikation innebär språket 
och massmedier som kan påverka destinationens utveckling. Kultur påverkar 
kommunikationen och destinationens imageskapande.5 Turismens faktorer är liknande 
Lundéns faktorer som påverkar gränsbeteende och som ska senare tas upp i uppsatsen samt 
användas i analysen, då denna uppsats handlar om utvecklingen av en turistisk gränsregion 
och den politiska gränsen influerar avsevärt denna utveckling.      

 
5 Lundén, Thomas. Turism och geografi. Hämtad ur: Längtan till landet Annorlunda. Om turism i historia och 
nutid, Gidlunds/Sveriges Turistråd, Värnamo, 1990, s. 86, 88, 95-103 
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2.2 Regionbegreppen 
 
Region är ett rumsligt begrepp som kan förklaras på några olika sätt. Region kan definieras 
som en skilt segment på jordens yta och som ett rumsligt segment av samhället som påverkas 
av tiden. En region består av människors identitet, vardag, ekonomiska organisationer och 
politiska institutioner. Regionen kan också beskrivas som en social och politisk konstruktion 
och även bestå av fler regioner som tillhör ett antal länder. Från att tidigare ha varit 
beskrivningar av resurser och landytan, har regioner förvandlats till politiska enheter där det 
är viktigt att förstå de rumsliga processer som pågår i regionernas inre värld. Dessa rumsliga 
processer inuti regioner kan även påverka samhällets utveckling. Regioner kan definieras som 
områden som skiljer från varandra med några aspekter, t. ex. natur, kultur och politik. 
Regioner kan delas in i fyra grupper: fysiska naturregioner, ekonomiskt funktionella regioner, 
politiskt administrativa regioner och sociokulturella regioner. Den första gruppen förenar 
regioner som har ett enhetligt naturlandskap. Den andra gruppen tillhör regioner som kan 
fungera som ekonomiska enheter. De politiskt administrativa regionerna finns inom en stat 
och har som syfte att underlätta processen av det statliga styret i landet. Den sista gruppen av 
regioner omfattar dessa som har skapats med hjälp av de språkliga eller sociokulturella 
likheterna. Problemet med en sådan indelning av regioner är att deras gränser inte täcker över 
varandra, exempelvis kan en ekonomisk region sträcka sig över de politiska gränserna. Marie-
Claude Smouts delar in regioner i tre grupper: designade, spontana och valda. Designade 
regioner är, enligt författaren, de konstgjorda administrativa regionerna som t. ex. EU. De 
spontana regionerna skapas utan den statliga viljan och kan påverka de nationella gränserna 
genom sin ekonomiska utveckling. De valda regionerna skapas när en region vill förändra sin 
struktur och väljer t. ex. att ingå en annan region som EU. Regioner är inte stadiga utan 
förändras med tiden. Anssi Paasi har urskiljt fem etapper i regionskapandet: 1. människor 
iakttar territoriet där de bor och försöker att definiera skillnader från andra territorier; 2. det 
egna territoriet etableras med hjälp av symboler som flagga, specifika färger, sånger osv.; 3. 
skapandet av administrativa institutioner i regionen; 4. regionen förenas genom förstärkningen 
av dess identitet; 5. regionen splittras och vissa delar av denna kan förenas med andra 
regioner.6 Enligt Hart, är regionerna alltid konstgjorda och därför måste anpassas så att de blir 
lämpliga för och gynnar människor som bor i dessa. Anssi Paasi lägger till att regioner är 
sociala konstruktioner och på grund av detta får förändras när det behövs så. Rummet ensamt 
har inte makt att påverka de sociala processerna, utan det sociala och det rumsliga är 
varandras beståndsdelar och samverkar ständigt med varandra. Regioner utgör en passiv miljö 
för människors handling i dessa.7
                     
Gränsregion kan definieras som ett område vilkets ekonomiska och sociala liv är starkt 
influerade av närheten till en nationell gräns8. 
 

 
6 Jauhiainen, Jussi S. Regional Development and Regional Policy – European Union and the Baltic Sea Region, 
University of Turku, Centre of Extension Studies, Publications A:79, Turku, 2000, s. 5-7 
7 Paasi, Anssi. Re-constructing regions and regional identity, http://socgeo.ruhosting.nl/colloquium/Paasi1.pdf, 
2008-12-20  
8 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 3 

 8

http://socgeo.ruhosting.nl/colloquium/Paasi1.pdf


Södertörns högskola, Ht 2008, Geografi C 
C-uppsats   
Av: Alina Truskauskaite                                                           Handledare: Thomas Lundén 
 
 

                                                

Regional utveckling innebär de rumsliga processerna i ett territorium som leder till en 
ekonomisk nytta för regionen. Utvecklingen kan vara kvantitativ (t. ex. ett ökat antal av 
sysselsatta) och/eller kvalitativ (hållbar från de sociala, ekonomiska och miljösynpunkterna). 
Den ideala situationen uppnås när utvecklingen både ger en ekonomisk nytta och inte hotar 
miljön. En ekonomisk utveckling av regioner kan bland annat bli uppnådd genom 
turismutvecklingen, då regionerna kan marknadsföra det som urskiljer dem från andra 
regioner och som gör dem annorlunda. Möjligheten att uppleva ”det annorlunda” kan 
användas för att attrahera turister.9    
 

2.3 Regional planering av turism i gränsregioner 
 
Turismutvecklingens i gränsregioner förutsättning är turismens planering på båda sidorna av 
gränsen. Tillvägagångssätt av en regional turismplanering kan vara olika i två grannländerna. 
Det är möjligt att den ena staten tillämpar uppifrån-ned, eller centraliserad, planeringsmönster 
där de statliga besluten går före de regionala, medan den andra staten använder nedifrån-upp 
planering då de regionala auktoriteterna kan influera planeringen till en stor del. I de mindre 
utvecklade länderna dominerar uppifrån-ned mönster och ett statligt styre. Trots att 
gränsöverskridande samarbete är en relativ ny företeelse, turismutvecklingen har fler 
möjligheter att bli hållbar både ekonomiskt, socialt och miljömässigt om de angränsande 
regionerna i två självständiga stater ska samverka och anpassa sina lagar så att samarbetet 
sker på det bästa sättet.10

 
Den hållbara planeringen av turism efterstävas allt mer på den senaste tiden. Samtidigt vill 
planerarna undvika marknadsföring som är riktad mot massor och som kan leda till förstöring 
av den turistiska attraktionen och miljö, sociala eller ekonomiska konsekvenser. Den hållbara 
utvecklingen behövs för att minska den negativa påverkan av turism. Den hållbara 
planeringen förutsätter också att den lokala befolkningen blir involverad i 
planeringsprocessen och att de tar del av den ekonomiska nyttan som turismen ger. Då 
gränsregionerna avviker av vanliga regioner på grund av sitt tillhörande två stater med skilda 
lagar, behövs en speciell ansats att planera turismen i dessa. Det måste påpekas att 
planeringen i gränsregioner är nödvändig för att upptäcka de positiva och de negativa sidorna 
av turismutvecklingen. Gränsområdena ligger ofta avlägsna från det huvudsakliga nationella 
kommunikationsnätverket, vilket oftast leder att transporterna och infrastrukturen befinner sig 
på en vaga utvecklad nivå. De statliga politikerna betraktar gränsregionerna som mindre 
viktiga i den ekonomiska utvecklingen av landet. Dessutom politikerna brukar påstå att det är 
svårt att samordna transporter som går över gränsen. Det finns dock exempel i världen när 
transporterna över gränsen organiserades med hjälp av det gränsöverskridande samarbete med 
lika stort bidrag från båda grannländerna.11    
 
En annan förutsättning för utvecklingen av turism i gränsregionen är planeringen av 
kommunikationsleder som förenar båda sidorna av regionen. I sin bok använder Timothy sig 
av Reynolds och McNulty som påstår att gränsöverskridelse kan inskränkas genom de 

 
9 Hermelin, Britta. Regional ekonomisk utveckling. Hämtad ur: Forsberg, Gunnel (red). Planeringens 
utmaningar och tillämpningar, Konsultförlaget, Uppsala Publishing House, 2005, 266-270 
10 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 98 
11 Ibid., s. 149-151 
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politiska besluten att bygga väggarna inåt landet och längs den statliga gränsen istället för att 
anlägga dem över gränsen och förena med grannlandets vägar. Om så blir fallet, kan även ett 
kort avstånd bli till ett stort hinder för gränskorsningen och gränssamverkan, enligt 
Leimgruber som också Timothy refererar till. Detta kan inte enbart påverka den lokala 
befolkningen utan också skapa ett rumsligt mönster som påverkar negativt utvecklingen av 
turism i gränsregionen.12     
 
En samverkande planering är nödvändig i gränsregioner, där två grannländer delar de 
turistiska kultur- och/eller naturtillgångarna och när dessa ligger längs eller i närheten till 
gränsen. Samarbetet skulle bli till ett hjälpmedel för en hållbar utveckling av regionen och kan 
uppnås genom så kallade cross-border projekten på olika nivåer. Internationella projekten av 
sådant slag finansieras ofta av regeringar i båda grannländer. Dessa kan också få stöd av 
transnationella organisationer som Europeiska unionen (EU). Ett informellt 
gränsöverskridande samarbete kan inledas på en lokalnivå. Timothy har skapat en modell om 
gränsöverskridande (cross-border) samarbete inom turism som består av fem nivåer: 
främlingskapskänsla (alienation), samlevnad (coexistence), påbörjat samarbete (cooperation), 
utvecklat samarbete (collaboration) och integration.13

 
Den första nivån råder när det inte finns något gränsöverskridande samarbete och när 
kommunikationen mellan två grannländer är mycket begränsad. Den andra nivån förekommer 
när samarbetet i gränsregionen är mycket litet. Den tredje nivån uppnås när cross-border 
samarbetet hade påbörjats mellan regionala administrationer för att lösa gemensamma 
problem. Ett utvecklat samarbete uppkommer när relationerna mellan två grannländer är 
stabila och när gränsregionen samarbetar om fler projekt, bland annat projekt gällande 
utveckling, och när regionen strävar efter likadana mål med lika möjligheter att få nytta av 
utvecklingen.  Den femte nivån uppnås när samarbetet genomförs nästan utan några hinder 
och när utvecklingsverksamheten i gränsregioner smälter samman. Än så länge har det dock 
varit svårt att uppnå ett välfungerande samarbete eller integration i gränsregioner. 
Utvecklingen av turismen har uppfattats som ett konkurrensmedel gentemot regionen på andra 
sidan av gränsen istället för att vara ett kompletterande medel. De turistiska platserna i 
gränsregionen har begripits som två destinationer som tillhör två separata länder. Båda 
sidorna av gränsen erbjuder ofta unika turistiska produkter vilket förvandlar länderna till 
konkurrenter istället för att göra dessa till samarbetspartners som har kompletterande 
turistiska produkter och aktiviteter. Internationella parker erbjuder dock samma typ av 
attraktioner på båda sidorna av gränsen och kan uppnå samarbetet genom att komplettera det 
turistiska utbudet och förvandlas till en internationell destination på lokal nivå. För 
gränsregionerna är särskilt viktigt att samarbeta på följande områden för att uppnå en 
gemensam utveckling av turismnäring: skyddet av natur- och kulturresurser, 
infrastrukturutvecklingen, humana resurser, marknadsföring samt gränsformaliteter och 
barriärer. Det gemensamma skyddet av natur- och kulturresurser skulle leda till ett integrerat 
och balanserat ekosystem. Utvecklingen av de gränsöverskridande transporterna och 
infrastrukturen kan bidra till en ökad standard på destinationen. Samarbetet om humana 
resurser kan leda till en effektivare skötsel av destinationen och en ekologisk integritet i 
samband med delade kunskaper. En gemensam marknadsföring skulle hjälpa att spara de 

 
12 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 110-111 
13 Ibid., s. 152-161 
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ekonomiska resurserna vilka i sin tur skulle kunna användas där dem blir mest nödvändiga. 
När det gäller gränsformaliteterna måste dock även de nationella regeringarna involveras i 
samarbetet.14            
         

2.4 Gränsbegreppet 
 
Lundén definierar en gräns som ”en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst förhållande 
upphör och ersätts med ett annat”15. Gränsen kan även definieras som ett linjärt mönster vilket 
avskiljer från varandra administrativa enheter som har egna juridiska lagar. Med andra ord 
separeras olika stater som har utvecklat egna lagsystem med hjälp av gränser. Så har inte 
alltid varit. Under medeltiden gränser mellan länderna var svårdefinierade och de statliga 
territorierna avskiljdes från varandra med svårgenomgångna områden som inte tillhörde 
någon av dem, t. ex. bergkedjor, kärr eller öknar. Under 1800-talet har kärnområden dock 
expanderat mot gränser, vilket var en förutsättning för skapandet av nationalstater där 
suveräniteten fick en hög status. De självständiga staterna har i sin tur skapat egna 
myndigheter och lagar. I mitten av 1900-talet blev klart att gränser orsakar olikheter i 
ländernas ekonomiska och sociala utveckling vilket i sin tur leder till avvikande rumsliga 
mönster i skilda länder. Nuförtiden har forskarna kommit fram till att både gränser och 
statliga territorier är socialt konstruerade och definiering av dessa beror på människors attityd 
till dem och att attityden kan förändras. De nationella gränserna kan innebära förändringen av 
språket, religionen, valuta, politiska attityder samt sociala och kulturella olikheter. Vid 
gränsen förändras det politiska styret och lagarna. Enligt Grundy-Warr och Schofield som 
Timothy citerar i sin bok, kan en politisk gräns dras oavsett om den separerar naturresurserna 
av samma slag, hindrar människors rörlighet eller skiljer åt de etniska regionerna.16

 
Lundén skriver: ”Vid en statsgräns är lojaliteten mot riket en ödesfråga, och det finns alltid en 
möjlig konflikt mellan staten och individen, även när eller där gränsen som sådan inte sätts 
ifråga. (…) Staten och dess underordnade organisationer måste försöka ta tillvara fördelarna 
med gränsläget till förmån för sina medborgare och i bästa fall även för inbyggarna i 
grannlandet. På den statliga nivån kan det ske genom samarbete med grannstaten för att 
undvika svårigheter för gränsborna”.17    
 
Det finns fem gränsfunktioner: 1. att definiera och avgränsa statens territorium där gäller 
särskilda lagar; 2. med hjälp av gränser kan staten skydda sin ekonomi genom att föredra 
konkurrens mellan de inhemska företagen framför de utländska; 3. att kontrollera 
människoflödet; 4. att skapa barriärer för informationsspridning; 5. militärförsvar vid behov. 
Dessa funktioner är däremot inte statiska och kan förändras med tiden. Människor har också 
alltid samarbetat över gränserna, men samverkans utsträckning har berott på gränsens 

 
14 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 152-161 
15 Lundén, Thomas. Över gränsen – Om människan vid territoriets slut, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 17 
16 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 2-5  
17 Lundén, Thomas. Över gränsen – Om människan vid territoriets slut, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 23-24 
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genomtränglighet, dvs. hur mycket öppen gränsen är. Samarbetet kan vara i högre 
utsträckning om kulturen och språken på båda sidor av gränsen är lika.18     
 

2.5 Turismens anknytning till internationella gränser 
 
Gränser kan utgöra hinder för både turisternas flöde och samarbetet mellan aktörer i 
gränsregioner vilket i sin tur kan försvåra turismens utveckling i dessa. Hindren kan vara 
verkliga eller uppfattade. På grund av de verkliga barriärerna kan turismens utveckling helt 
avstanna, då dessa barriärer kan antingen helt förbjuda turisterna att korsa gränsen eller att 
försvåra gränskorsningen avsevärt genom gränspolicy. Skapandet av de verkliga barriärerna 
vid gränsen kan orsakas av politiska konflikter mellan länderna, exempelvis illegal invandring 
från den ena sidan av gränsen eller krig mellan länderna. De uppfattade barriärerna utgör inte 
några verkliga hinder att korsa gränsen, utan de kan istället skapa förutsättningar som gör att 
gränsöverskridandet blir svår och därför mindre önskvärt. Även gränser mellan grannländer 
som har bra relationer med varandra kan bli till en uppfattad barriär. Detta kan bero på brist 
av kunskap bland grannländernas politiker om behovet att korsa gränsen, administrativa 
olikheter, kulturskillnader och kostnader. Barriären kan orsaka en ökning av det verkliga 
avståndet i gränsregionen dvs. att restiden mellan platser som ligger i närheten till gränsen kan 
bli oproportionell det egentliga avståndet. Timothy refererar till Merrett som påstår att få 
gränskorsningsplatser ökar uppfattandet om gränsen som svårgenomtränglig.19

 
På den senaste tiden har länder börjat förstå vikten av det gränsöverskridande samarbetet och 
att det är betydelsefullt att minska barriäreffekter vid gränsen. Dessa barriärer vid nationella 
gränser kan minskas genom att granländerna blir medlemmar av transnationella 
organisationer som t. ex. EU. Medlemskapet i sådana organisationer och ökade 
samarbetsmöjligheter över gränsen ger en snabbare ekonomisk utveckling av gränsregioner. 
EU är bland annat direkt inblandad i turismfrågor som gäller medlemsstaterna och stödjer 
cross-border projekt som exempelvis utvecklingen av turismrelaterad infrastruktur, 
bevarandet av natur- och kulturresurser och ökad levnadsstandard i gränsregioner.20

 
Gränsen kan också vara en turistisk attraktion på två olika sätt: antingen själva gränsen som 
besöksmål (gränsen som attraktion) eller attraktioner i gränsnärliggande område (gränsen som 
en turistisk destination)21.           

2.6 Turism i gränsregioner 
 
De nationella gränserna påverkar alltid på något sätt turismens utveckling och påverkan blir 
ännu mer märkbar i regioner som ligger i närheten till dessa gränser. Timothy citerar 
Matznetter som urskiljer tre typer av rumsliga relationer mellan turism och gränser: 1. 
turistregioner som är avlägsna från gränsen; 2. där en turistregion finns enbart på den ena 

 
18 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 6-7 
19 Ibid., s. 12, 19-20, 31-32, 38 
20 Timothy, Dallen J. Relationships between Tourism and International Boundaries. Hämtad ur: Wachowiak, 
Helmut (ed). Tourism and Borders – Contemporary Issues, Policies and International Research, Ashgate, 
Hampshire, 2006, s. 14 
21 Ibid., s. 10 
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sidan av gränsen; 3. turistregioner finns på båda sidorna av gränsen och möjligen även möts 
vid denna. I det första fallet gränsen fungerar som transitområde. I det andra fallet finns det 
möjligheter att utveckla turism även på denna sida av gränsen som ännu saknar besökarnas 
intresse. Den tredje typen av rumsliga relationer mellan turism och gränser innebär 
utvecklandet av samarbete mellan turistregionerna på båda sidorna av gränsen, vilket kan leda 
att dessa regioner marknadsförs som en turistisk enhet. Gränsen kan däremot också vara ett 
hinder för denna samverkan.22

 
Gränsregionerna har en stor attraktionskraft, vilket kan bero på det att mest fascinerande 
attraktioner i världen finns i närheten till nationella gränser. Gränsregioner som tillhör perifera 
områden brukar nästan alltid vara mindre utvecklade än de centrala områdena av stater. 
Dessutom är dem i vanliga fall svåra att nå. När det gäller utvecklingen av turismen i 
gränsområdena, kan dess otillgänglighet och opåverkad natur vara till fördel, eftersom 
turisterna är ute efter de ursprungliga orörda miljöerna. Ur en regional synpunkt kan områden 
till nationella gränser uppfattas som periferi.23 I sin bok använder Timothy sig av 
centralortsteorins författare Walter Christaller som har antytt att turismens utveckling avviker 
från hans välkända teori om handelsorternas utveckling och att turisterna söker sig till de 
avlägsna perifera platserna24. De perifera gränsområdena väljer ofta turism som möjlighet att 
utvecklas ekonomiskt. Turismen får därför goda förutsättningar att planeras och 
marknadsföras i dessa områden, men det är möjligt att turismnäringen ska växa i sådana 
regioner spontant, utan planering.25

 
Den rumsliga utvecklingen på båda sidorna av gränsen kan dock skilja sig. Både turisternas 
flöde och turistlandskapet (ett antal attraktioner, attraktionernas dragningskraft, 
boendemöjligheter osv.) kan utvecklas i gränsregionen på ett avvikande sätt. I vissa fall 
turisterna kan attraheras av och koncentreras rumsligt på den ena sidan av en politisk gräns, 
men undvika att besöka grannlandets gränsområde. Detta kan uppstå när kulturer, 
turismaktiviteter eller turismplaneringen är annorlunda i gränsregionen. Det kan också hända 
att olika typer av aktiviteter är tillåtna på båda sidorna av gränsen. Bosättningarna och 
markanvändningen kan skilja sig i gränsregionen. Även ekonomiska skillnader på båda 
sidorna av gränsen kan orsaka utvecklingen av olika turistiska mönster och influera turisternas 
rörlighet i rummet.26              
 

2.7 Faktorer som påverkar gränsbeteende 
 
För att analysera gränsöverskridande turism vid den polsk-slovakiska gränsen ska bland annat 
användas Lundéns gränsbeteende påverkande faktorer. I analysen ska beröras alla faktorer 
förutom en, kulturfaktorn. Alla Lundéns faktorer följer nedan. 
 

 
22 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 10 
23 Ibid., 2001, s. 41-42 
24 Lundén, Thomas. Turism och geografi. Hämtad ur: Längtan till landet Annorlunda. Om turism i historia och 
nutid, Gidlunds/Sveriges Turistråd, Värnamo, 1990, s. 92-93 
25 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 42 
26 Ibid., s. 93-95 
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Naturen. En naturgeografisk gräns kan många gånger sammanfalla med en politisk gräns. 
Gränsen mellan två stater kan exempelvis dras mellan två vattenområden genom en 
vattendelare eller genom ett bergsområde. Sådana gränser kan vara svårtolkade eller svåra att 
bevaka. Även floden kan utgöra en gräns, och sådana gränser är vanliga i Centraleuropa. 
Flodgränsen kan orsaka samarbetet mellan grannländerna, då båda stater måste dela samma 
resurs. Det kan dock uppstå konflikter när floden ändrar sin fåra eller vattennivå sänks. 
Naturen kan även påverkas av den mänskliga verksamheten vilket kan leda till oönskade 
effekter. Tvister mellan grannländerna kan uppstå om det ena landets lagar tillåter en viss 
verksamhet medan den andra staten förbjuder samma verksamhet i gränsregionen.27

    
Tekniken. För att naturen skulle bli tillgänglig måste uppnås en viss teknisk nivå som 
möjliggör detta. Olika typer av vägar som förbinder territorier räknas som en del av tekniken. 
Stater utnyttjar en ny teknik inte enbart för att stärka samarbetet med sina grannar utan ofta 
för att avsiktligt öka sin konkurrenskraft. Vägarna dras ofta längs gränsen eller långt borta 
från denna på grund av konkurrensen eller för att skydda gränsen under oroliga tider. 
Begränsningen av tekniken i gränsregioner kan även vara oavsiktlig. Detta händer när 
utvecklingen av tekniken väljer skilda vägar och kan t. ex. beröra järnvägens spårvidd, 
elektricitetsnätverk eller telefoni och på det sättet begränsa kommunikationen mellan två 
stater. Det pågår dock förändringar som tillåter fler relationer mellan människor som bor i 
närheten till den nationella gränsen.28

             
Reglering. Politikerna har som mål att styra staten genom att införa lagar och andra 
regleringar som antingen tillåter eller förbjuder vissa verksamheter inom det statliga 
territoriet. När två grannländer har bra och fridsamma relationen till varandra brukar gränsen 
vara öppen och lätt att passera. Vissa länder i Europa har ingått Schengenavtalet vilket 
underlättar gränskorsningen mellan dessa, men försvårar samma process för medborgare 
utanför Schengen. Införandet av en gemensam valuta i EU: s länder kan både vara en fördel 
och samtidigt skapa ett hinder för samarbete genom att dra ett slags gräns mellan länder som 
har euro och som inte har infört det ännu. Den nationella gränsen kan dock fortfarande vara 
ett hinder för samarbetet mellan gränskommuner utan inblandningen av politiker på en statlig 
nivå.29

         
Ekonomin. Ekonomin betyder att ta hand om resurser och använda dem så att man får nytta 
utav det. Ekonomin regleras dock av de politiska besluten vilka kan utgöra barriärer för 
användningen av vissa resurser. Olikheter inom resursanvändningen skapas också på grund av 
deras ojämna fördelning, men också för att människor i olika områden är ojämnt fördelade 
och utrustade vilket kan antingen öka eller minska möjligheter för resursanvändningen. Om 
det ekonomiska landskapet inte skulle vara reglerad av skilda stater, varor och tjänster skulle 
utbytas fritt, i enighet med områdets intressen och utsträckningen av utbytet skulle bestämmas 
med hänsyn till vilka resurser ett område har tillgång på. I verkligheten har dock 
nationalstaten den största makten och vill fördela och nyttja resurserna så att det gynnar hela 
staten och statens egna producenter. Staten har också förmåga att reglera priser för varor och 
tjänster.30

 
27 Lundén, Thomas. Över gränsen – Om människan vid territoriets slut, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 28-35 
28 Ibid., s. 38-43 
29 Ibid., s. 44-46 
30 Ibid., s. 74-77 
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Kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för samarbete och den kan försvåras på 
grund av de språkliga olikheterna mellan länderna. Kloss indelar de språkliga skillnaderna 
mellan länderna i avståndsspråk och uppbyggnadsspråk. I det första fallet förstår 
grannländerna inte varandras språk för att dessa är mycket olika och språket fungerar som en 
barriär för samarbetet. I det andra fallet är grannspråken så pass lika att människor kan tala 
var sitt språk på båda sidorna av gränsen och ändå förstå varandra. När språken är lika 
varandra innebär också att gränsen mellan dessa har tidigare varit mycket vagt och att språken 
normerats genom statens politiska beslut. Gränsbor kan dock ofta vara flerspråkiga. 
Kommunikationen innebär inte enbart språk utan också medier och sådana meddelanden som 
vägskyltar.31

    
Kultur. Gemensamma värderingar och handlingar kännetecknar en gemensam kultur som 
delas av en grupp människor. Dessa värderingar och handlingar kan dock förändras med 
tiden, blandas och bli beroende av människors sociala ställning. Kulturen kan vara nationell, 
regional, lokal eller den kan omfatta en större grupp människor utanför dessa gränser, t. ex. en 
europeisk kultur. Kulturens beståndsdelar är etnicitet, mentalitet, religion, traditioner och 
symboler. Etniciteten kan dock påverkas starkt av tillhörandet en nationalstat.32

    
Människan. Människor agerar och interagerar med varandra olika i gränsregioner. Detta kan 
bero på enskilda människors skicklighet att utnyttja rummet och påverkan av andra människor 
som finns i omgivningen. Människan förflyttar sig till platser där hon kan uppnå den högsta 
nyttan för sig själv. Individen i gränsregioner påverkas av dess perifera läge och att 
människan inte har lika stora rättigheter eller tillgång till föremål eller tjänster som finns i 
närheten men ligger på andra sidan av en nationell gräns och därför nyttjandet av dem 
inskränks av grannstatens politiska regleringar. Om gränsen inte är öppen, begränsas även 
möjligheter att överskrida den. Språket kan också inskränka människans rörlighet i 
gränsregioner.33      
 

2.8 Nationalparker som turistisk attraktion i gränsregioner 
 
Det händer ofta att nationalparkerna grundas i närheten till någon internationell gräns för att 
skydda unika natur- och kulturmiljöer. Nationalparkens läge i gränsregionen avgör särskilda 
rumsliga omständigheter, då det krävs samarbete på båda sidorna av gränsen på både lokal, 
regional och statlig nivå för att upprätthålla den enastående naturen i gränsregionen.34

 
Ett sätt att underlätta nationalparkernas arbete och deras naturskydd i gränsregioner är att 
förvandla två eller fler nationalparker till en internationell park. Antalet av sådana 
internationella parker har ökat i världen på den senaste tiden. De första internationella 
parkerna har varit etablerade i början av 1900-talet. Det fanns fler än 70 internationella parker 
i världen i början av 2000-talet. Timothy nämner även ett gränsöverskridande samarbete som 
har inletts mellan Polen och Tjeckoslovakien år 1925 för att utveckla tre internationella parker 

 
31 Lundén, Thomas. Över gränsen – Om människan vid territoriets slut, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 96-100 
32 Ibid., s. 109-111 
33 Ibid., s. 114-115 
34 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 4 
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i gränsregionen. Skapandet av nämnda parker har ett mål att stödja fred mellan grannländerna 
och att bevara naturen på båda sidorna av gränsen. Gränsområden passar bra att skapa parker 
med syfte naturskydd, då naturen i gränsregionerna är orörd på grund av deras perifera läge, 
glesbygder, lägre utvecklingsnivå och isolering. I Östeuropas gränsregioner finns fler exempel 
av orörda fängslande naturlandskap och dessutom finns här många nationalparker belägna på 
båda sidor av de statliga gränserna. Därför finns det här goda möjligheter för skapandet av 
internationella parker. Nationalparker är en av de mest populära turismattraktionerna i 
världen. Skapandet av internationella parker skulle utgöra förutsättningar att dessa blir till 
globala destinationer. Bra relationer mellan grannländerna är utgångspunkten för samarbetet, 
vilket kan underlätta gränskorsningen. Båda sidorna av gränsregionen kan bli vinnarna och 
dela en ekonomisk vinst som ger turismnäringen vid gränsen. Möjligheten att korsa gränsen 
och att ta del av attraktionerna på båda sidorna av denna skulle ge besökarna helhetsbilden av 
det lokala ekosystemet. Möjligheten att uppleva båda sidorna av gränsen och själva gränsen 
mellan länderna skulle förstärka turisternas upplevelse och bli till platsens dragningskraft.35

 
Det finns en allmän inställning till besökarna av nationalparker och att dessa påverkar negativt 
parkernas naturmiljö och bidrar till förändringar i ekosystemet. Sådana attityder har dock vaga 
grunder, då nationalparkerna är en mänsklig skapelse som har ett syfte att bevara natur- och 
kulturmiljöer och att det är människor som bestämmer hur en nationalpark ska skötas. 
Skapandet av en nationalpark är också en politisk handling som måste stödjas av tillräckligt 
många publika och privata intressenter för att möjliggöra detta. Nationalparken grundas 
enbart då, när den utkonkurrerar andra möjliga aktiviteter i ett territorium och när majoriteten 
av människor som kan påverka regeringens beslut vill ha en park. Nationalparkerna måste 
besökas för att grunda sin existens. Att bevara en nationalpark krävs resurser och dessa ska 
räcka enbart då när parken ska besökas av tillräckligt många människor. Nationalparken kan 
utkonkurrera andra aktiviteter endast när samhället har behov av att behålla parken.36        
 

2.9 De skyddade områdenas kategorier 
 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) definierar de 
skyddade områden som ett geografiskt rum som är i behov av att förvaltas på ett sätt som 
främjar ett långsiktigt naturskydd för att bevara ekosystemet och kulturvärdena. 
Nationalparkerna anses vara en sorts skyddat område. IUCN urskiljer sex typer av skyddade 
områden sedan år 1994:  

• Kategori 1a och 1b: Strikt naturreservat och vildmark (strikta skyddsregler), 
• Kategori 2: Nationalpark (bevarande och skydd av ekosystemet), 
• Kategori 3: Naturminnesmärke (skydd av de viktigaste särdragen i naturen), 
• Kategori 4: Arealens/artens övervaknings område (skydd genom en aktiv ledning), 
• Kategori 5: Skyddat landskap/vattenområde (skydd och rekreation), 

 
35 Timothy, Dallen J. Tourism and Political Boundaries, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New 
York, 2001, s. 77-80  
36 Eagles, Paul F. J. & McCool, Stephen F. Tourism in national parks and protected areas: planning and 
management, CABI Publishing, Oxon, 2002, s. 22-24  
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• Kategori 6: Område som har en resurs med skyddsbehov (hållbar användning av 
naturresurser).37 

Definitionen ”nationalpark” har dock existerad långt innan dessa kategorier skapades. Enligt 
IUCN: s indelning tillhör dock nationalparkerna endast de områden som uppfyller krav av 
Kategori 2. Däremot kallar regeringar i ett antal länder vissa områden för nationalparker trots 
att det strider emot IUCN: s indelning av skyddade områden. IUCN: s kategori 2, 
nationalparker, har ett huvudmål som innebär naturskydd och marknadsföring av 
undervisning och rekreation. Ett av andra målen av nationalparken är att skapa villkor som 
skulle bidra till den lokala befolkningens ekonomiska välstånd genom turismutvecklingen i 
det skyddade området. Besökarna accepteras så länge de avsevärt inte förstör naturen. 
Problemen kan uppstå när områden av nationalparker blir överexploaterade av turismindustrin 
och även när marken i det skyddade området blir privatiserad. Svårigheterna kan även uppstå 
med förflyttning av de bofasta till andra områden som inte har så strikt skyddsstatus.38  
 

2.10 Turismplanering i nationalparker  
 
Planeringen i nationalparker är nödvändig inte enbart för att säkerställa skyddet av naturen 
utan också för att garantera ordningen inom den affärsmässiga delen av turismverksamheten 
vilken innebär boende, mat, guidade turer, utrustning för turister samt andra tjänster. Turism 
som inte planeras skulle kunna leda till oönskade miljö- och sociala konsekvenser i så stor 
utsträckning att själva attraktionen – nationalparken – blir förstörd. Det är ofta inte turism som 
leder till negativa påföljder utan bristen på en effektiv planering. En annan omdiskuterad 
fråga är nationalparkens bärkraft, dvs. hur många besökare kan parken ta emot utan att 
förstöra naturen. Det är svårt att besvara denna fråga entydigt, men det tillåtna turistantalet 
kan bero på besökarnas beteende i ett skyddat territorium, vilken typ av turism vill 
nationalparken utveckla, om besökandet av nationalparken är säsongbetingad, naturens 
biofysiska karaktär osv. Införandet av entréavgifter, avgifter för boende, andra faciliteter och 
speciella program kan gynna nationalparker, då finansieringen från staten inte ofta brukar 
räcka till för att kontrollera turistflödet. Att skapa zoner där enbart en eller flera typer av 
verksamheter är tillåtna är ett annat sätt att undvika de negativa konsekvenserna av turism. I 
vissa zoner kan t. ex. biltransport eller boendemöjligheter förbjudas.39    

 

 
37 Guidelines for applying protected area management categories – Final draft of revised guidelines, International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland, Switzerland, July 2008, 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_pa_categories_guidelines_final_draft.doc, 2008-12-10, s. 13, 17 
38 Ibid., s. 22, 29-31 
39 Eagles, Paul F. J. & McCool, Stephen F. Tourism in national parks and protected areas: planning and 
management, CABI Publishing, Oxon, 2002, s. 72-73, 82-83, 107-108 
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3 Empiri 
 

3.1 Nationalparkernas tillgänglighet och boendemöjligheter i gränsregionen 
 
Pieniny nationalparken i Polen ligger i Małopolska regionen i södra Polen. Nationalparken 
grundades år 193240. Slovakiens Pieniny nationalpark ligger i Prešovs region i norra delen av 
landet och grundades år 196741. Turister som kommer till dessa nationalparker från utlandet 
kan nå destinationen genom att välja olika vägar. Båda nationalparkerna ligger endast några 
timmar bort från den polska staden Krakow. Ett sätt att komma till gränsregionen skulle 
kunna vara att flyga till Krakow och sedan ta bussen till den polska småstaden Krościenko 
som ligget alldeles intill entrén till Pieniny nationalparken i Polen. Ett annat sätt att resa till 
nationalparkerna är genom att flyga till Poprad i norra delen av Slovakien och sedan resa med 
buss till Červený kláštor som är ett samhälle i den slovakiska Pieniny. I båda fall är det 
bekvämmast att ta sig med en hyrd bil från flygplatserna till nationalparker, säker om man har 
som syfte att besöka Pieniny i både Polen och Slovakien, då bussförbindelser mellan 
nationalparkerna är outvecklade. Från den polska till den slovakiska Pieniny finns också 
möjligheter att cykla eller vandra. 
 
När det gäller boendemöjligheter på den polska sidan av gränsen, kan besökarna välja de 
närliggande småstäderna Krościenko och Szczawnica i Polen. I dessa städer finns både hotell 
och möjligheten att hyra ett rum hos privatpersoner. I nationalparken i Polen finns inga 
möjligheter att övernatta till skillnad mot nationalparken i Slovakien som ha både privata 
boendealternativ och hotell.          
 
3.2 Turismplaneringen i Slovakien42

 
Slovakien har åtta administrativa regioner som dessutom har rätt för självstyre. Det finns 
också 21 turismregion och även de är självstyrande. På grund av det är det mycket svårt för 
staten att kontrollera turismutvecklingen i landet, trots att turismen också måste planeras på en 
statlig nivå. Turismregionerna är dessutom fortfarande i ett utvecklingsskede. 
 
Pieniny nationalparken i Slovakien tillhör Prešovs administrativa region och ska tillhöra 
Tatras turistiska region efter det fullständiga utvecklingen av turismregionerna i Slovakien (se 
Bilaga 2). Dessutom ligger nationalparken i Spiš etnografiska regionen. Det finns inga 
särskilda problem i gränsområdet i Prešovs region. För att korsa gränsen mellan Slovakien 
och Polen krävs inte något visum vid gränsöverskridandet, då både Slovakien och Polen ingår 
i Schengen. Människor som arbetar med turism i gränsregionen mellan Polen och Slovakien 
har nära kontakter med varandra. Det är svårt att säga hur många turister korsar denna gräns, 
för att det inte finns någon gränskontroll längre mellan länderna. Man kan dock säga att 
majoriteten besökare som kommer till Slovakien är från grannlandet Polen. Dessa kommer för 

 
40 History of establishing the Pieniny, 
http://www.pieninypn.pl/index.html?id=30524&location=f&msg=1&lang_id=UK, 2009-01-11 
41 Pieniny, http://www.pieniny.sk/en.html, 2009-01-11 
42 Denna del av uppsatsen har skrivits med hjälp av intervjun med Maria Hatalova, högsta statliga rådgivare, 
Enheten av utländska relationer inom turismområdet, Ekonomidepartementet i Bratislava, Slovakien, samt 
dokument som författaren fick tillgång till under intervjun, 2008-12-02  
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att åka skidor, besöka aquapark och på grund av fotvandringsmöjligheter i fjällen. Shoppingen 
blir allt attraktivare bland besökarna i denna region. I Prešovs region finns också två städer 
som lockar turister – Bardejov och Stará Ľubovňa som är kända på grund av sina SPA-
anläggningar respektive som en kulturstad med historisk status som en kunglig stad. 
Konferenser i gränsområdet blir allt attraktivare, särskilt bland de intensivt samarbetande 
polska och slovakiska företagen. 
 
Det måste trots allt påpekas att infrastrukturen, särskilt vägförbindelser, utgör ett problem i 
det polsk-slovakiska gränsområdet. För att diskutera och hitta lösningar för problem i 
gränsområdet har skapats en Mellanstatlig kommitté för gränsöverskridande samarbete 
(Intergovernmental Commission for the Cross-border Cooperation). Inrikesdepartementet i 
Slovakien bjuder andra departement att delta, identifierar problem i gränsregioner, har 
kontakter med de självstyrande regionerna och är i övrigt ansvarigt för kommitténs arbete. 
Kommittén samlas vartannat år i Slovakien respektive Polen samt arbetar med gränsrelationer 
mellan Slovakien och dess andra grannar. Det senaste mötet var i Slovakien, Bešeňová, 14 
november, 2008. Kommittén har bland annat diskuterat väg- och järnvägförbindelser mellan 
Slovakien och Polen (det saknas en järnvägförbindelse mellan Tatras turistiska region och 
Polen). Turismfrågor har också tagits upp på mötet, där diskuterades gemensamma projekt 
inom turismen och turismens marknadsföring. 
 
De flesta turisterna kommer från Polen, Ukraina, Ryssland, Ungern, Tjeckien och Tyskland 
(östra delen). Det finns en tydlig tendens bland besökarna – de flesta av dem kommer från 
Östeuropa. Turismen i Slovakien är inte tillräckligt utvecklad ännu, om man jämför med 
andra europeiska länder. Som har nämnts tidigare, turismregionerna befinner sig fortfarande i 
ett utvecklingsskede. Införandet av en ny valuta – euro – kan påverka turismens utveckling i 
landet. Maria Hatalova påstår dock att priserna inte ska höjas, i alla fall det första halvåret. 
Det är dock svårt att ha några prognoser om hur det blir senare och hur den möjliga 
prishöjningen kan påverka turismutvecklingen. 
 
När det gäller Tatra regionen och dess utveckling i praktiken, kan man säga att det pågår en 
mängd av utvecklingsprocesser i Tatrabergen just nu: det byggs nya hotell, vägar och 
skidanläggningar. En stor del av Tatraregionen består av nationalparkerna. Det pågår en djup 
diskussion mellan Ekonomidepartementet och Miljödepartementet i Slovakien om 
nationalparkernas kapacitet att utveckla turismen i dessa. Miljödepartementet skulle vilja 
tillämpa fler restriktioner för denna utveckling och än så länge har infört fem 
turismutvecklingens zoner, där bebyggelser är tillåtna i den första och helt förbjudna i den 
femte zonen. I Tatrabergen var inte tillåtet att bygga för 2-3 år sedan. Nu har dock 
Ekonomidepartementet och Miljödepartementet har skrivit på en deklaration som tillåter 
utvecklingen av turism i denna region.  
 
Slovakien skulle vilja prioritera turismutvecklingen i landet och hitta några strategiska 
metoder att utveckla denna näring. Som det ser ut i nuläget är organiseringen av turismen 
ostabil, det saknas kompetenta specialister som skulle kunna arbeta med detta och ta till sig 
ansvaret för näringens utveckling. I Slovakien arbetar med turismen ett antal departement 
idag: Ekonomidepartementet, Miljödepartementet, Lantbruksdepartementet, 
Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet och Inrikesdepartementet.  Ingen av dessa 
departement har dock turismutvecklingen som huvudsyfte och prioritet. Det finns också 
planer att skapa en organisation (departement) på nationell nivå som skulle enbart arbeta med 
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turismfrågor. Än så länge har regeringen inte accepterat sådana planer. Det kan dock påstås 
att turismutvecklingen är igång, då regionerna har börjat visa ett intresse att delta i denna 
process under den senaste tiden.     
 
3.3 Pieniny nationalparkens i Polen (PPN) position om turismutvecklingen43

 
Ungefär 42 % av all mark i nationalparken är privatägd (PPN har köpt mer mark i början av 
december, 2008). Pieniny nationalpark i Polen är 2346 hektar stor och anses som den näst 
minsta nationalparken i landet.   
 
Territoriet av Pieniny bergkedja har nationalparkens status och tillhör IUCN: s (International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resourses) kategori II (det gör alla 
nationalparker i Polen), vilket innebär att skyddet av naturen går före andra aktiviteter i 
området och att nya bebyggelser i denna nationalpark är tillåtna endast om de har en avsikt att 
bidra till naturvården. De befintliga privathusen i nationalparkens territorium är byggda innan 
år 1932, då parken hade grundats. 
 
Nationalparkens administration är ansvarig för parkens ledning och marknadsföring, bl. a. för 
marknadsföringen av turism i sitt territorium. Nationalparken har en allmän 
marknadsföringsplan, där turismmarknadsföringen utgör en del. Marknadsföringsplanen 
måste också godkännas av Miljödepartementet som finns i Warszawa. Pieniny nationalparken 
i Polen samarbetar inte med några andra företag när det gäller inre infrastruktur av parken, 
utan sköter den själv. Pieniny nationalparken sköter vandringsleder, vattenvägen i 
Dunajecfloden (enbart på den polska sidan), utsiktsplatser, två slottsruiner och fem centrum 
för besökarna. Varje centrum för besökarna har utställningar med olika teman, t. ex. 
forsränningscentret har utställningar om forsränningshistorien. Administrationen av den 
polska sidan av nationalparken samarbetar med Pieniny forsrännarnas förening i Polen, men 
saknar samarbetet med de slovakiska företag som arbetar med turister som vill uppleva 
forsränningen. I Slovakien finns dessutom ingen förening av samma slag, utan enbart ett antal 
privata företag som arbetar med detta, vilket hotar forsränningens säkerhet, anser Ewelina 
Zajac och Sławomir Wróbel på PPN. I den polska Pieniny börjar forsränningen alltid på 
samma plats. Forsrännarnas förening har 500 medarbetare som tar hand om 250 000 besökare 
som vill uppleva forsränningen varje år på den polska sidan av Dunajec. Forsränningen är 
säsongbetonad och genomförs endast från den 1 april till den 31 oktober.  
 
Enligt nationalparken, finns det inte några bosättningar i den polska Pieniny. Det finns dock 
två småstäder alldeles i närheten till denna – Krościenko och Szczavnica. Dessa städer ligger i 
nationalparkens buffertzon, dvs. en zon utanför det skyddade området. I buffertzonen är både 
bosättningarna och jordbruket är tillåtna. Pieniny nationalparkens buffertzon är större än det 
skyddade territoriet och omfattar 2 600 hektar. Både Krościenko och Szczawnica är 
turiststäder, där den andra är lite större och har fler boendemöjligheter. Besökarna kan 
dessutom bo i byar som omger Pieniny nationalparken i Polen. Det finns inga 
boendemöjligheter i nationalparken och campingen är inte heller tillåten. Pieniny 
nationalparken besöks av ungefär 700 000 turister varje år som kommer för det mesta mellan 

 
43 Denna del av uppsatsen har skrivits med hjälp av intervjun med Ewelina Zajac, specialist på att skydda den 
levande naturen, och Sławomir Wróbel, vd för turism- och utbildningsenheten, Pieniny nationalparken i Polen, 
Krościenko, 2008-12-04 
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april och oktober. Det är svårt att säga hur många besökare får parken exakt, då 
administrationen räknar enbart de som betalar entréavgiften till utsiktsplatserna och avgiften 
tas endast från april till oktober. Besökarna kommer till Pieniny trots att här inte finns några 
sevärdheter som tillhör UNESCO: s världsarv. Nationalparkens administration ska dock 
ansöka för att den del av Dunajecflod som rinner mellan branta klipporna skulle utses till 
UNESCO: s världsarv. 
 
Dunajecfloden tillhör delvis Polen och delvis Slovakien, där gränsen går i mitten av flodens 
fåra. Detta gäller den del av floden som rinner längs gränsen. Dunajec är attraktiv för 
turisterna mest på grund av forsränningsmöjligheter som har mer än 130 år gamla traditioner. 
Den polska administrationen av nationalparken marknadsför sin egen del av floden utan att 
blanda sig i marknadsföringen av den slovakiska Dunajec.  
 
Utvecklingen av turism i nationalparken begränsas av restriktioner att bygga hotell och 
campingplatser i nationalparkens territorium. Naturskyddslagen måste följas, vilket innebär 
att inte skada naturen, att inte bygga, att inte tillåta ridning med hästar och att inte tillåta 
cykling i bergsområdet. Det finns endast två cykelvägar i nationalparken och dessa är i 
dalgångarna. En av cykelvägarna leder till den slovakiska Pieniny nationalparken och utgör 
möjligheten att korsa gränsen mellan Polen och Slovakien med cykel. Det finns dock inga 
vandringsleder som förbinder den polska och den slovakiska delen av Pieniny 
nationalparkerna, då det ligger en buffertzon emellan nationalparkerna och på det sättet har 
inte de mest skyddade nationalparkernas territorierna en gemensam gräns. De vandringsleder 
som finns i till nationalparken angränsande bergkedjan av Lilla Pieniny sköter inte Pieniny 
nationalparken, utan Polska turismföreningen.  
 
När det gäller en gemensam marknadsföring av Pieniny nationalparkerna, vill den polska 
sidan helst avstå från detta, då parken redan får runt 700 000 besökare varje år, vilket anses av 
parkadministrationen som tillräckligt. De lokala turismföretagen skulle dock vara intresserade 
av att få fler turister i området. Nationalparken anser att det minst skadliga sättet att besöka 
Pieniny är forsränning i Dunajec. Den polska Pieniny nationalparken har skapat och ständigt 
uppdaterar en hemsida om parken där det finns information tillgänglig både på polska och 
också på engelska. Hemsidan har fått ungefär 380 000 besökare än så länge. 
 
Den polska administrationen av parken betraktar inte den slovakiska sidan som konkurrenter 
utan mest som samarbetspartners där samarbetet skulle först gälla naturskyddet och inte 
gemensamma affärer. För att kontrollera antalet besökare tar dock Pieniny nationalparken en 
avgift som gäller enbart utsiktsplatserna i det skyddade teritoriet, exempelvis Tre kronor. 
Avgifter krävs endast från maj till oktober och är 4 polska zloty (runt 12 svenska kronor). 
Studenter och pensionärer betalar även lägre avgift. Avgiften tas inte vid entrén till 
nationalparken, då en stor del av marken är privatägd.  
 
Nationalparken har märkt en allmän ökning av besökare sedan år 1989. Antalet turister var 
som högst år 2007 om det jämförs med 2006 och 2008. Pieninys administration har påstått att 
det finns en gräns hur många turister nationalparken kan ta emot, men kunde dock inte ange 
det exakta antalet besökare som skulle hota nationalparkens miljö. Utsiktspunkten Tre kronor 
tar t. ex. emot 120 000 turister varje år och är förberedd för detta antal besökare. Om 
nationalparken skulle anse att besökarna blir för många, kan de begränsa antalet genom att 
bygga hinder som blir omöjliga att överskrida.  
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De både nationalparkerna av Pieniny i Polen och Slovakien signerar ett avtal om samarbetet 
varje år. I slutet av turistsäsongen, oftast i slutet av oktober, brukar nationalparkerna ha ett 
gemensamt möte, vilket sker vartannat år i Slovakien respektive Polen. Nationalparkerna möts 
också på de vetenskapliga konferenserna. Ifall det finns några brådskande frågor att lösa 
tillsammans ringer de båda administrationerna varandra och anordnar ett extra sammanträde. 
När representanterna från båda nationalparkerna möts, talar de var sitt språk, dvs. polska och 
slovakiska. 
 
I år har den polska nationalparken fyllt 76 år och den slovakiska – 41 år. Det 
gränsöverskridande samarbetet mellan administrationerna av Pieniny har startat år 1932 och 
är det äldsta av sitt slag i Europa och näst äldsta i världen. När samarbetet påbörjades, hade 
den polska sidan av Pieniny precis fått nationalparksstatus och en del av Pieniny i dagens 
Slovakien var ett naturreservat.                              
 
Det finns inte några skyltar som hänvisar till den angränsande nationalparken och platser som 
är mest värda att besöka i denna. Däremot ger den polska delen av nationalparken ut en 
guidebok som innefattar information även om den slovakiska Pieniny.  
 
Den lokala befolkningen är villig att utveckla turismen kring nationalparken och de vill ha 
mindre restriktioner för detta. Det är dock förbjudet att planera utvecklingen av vissa 
attraktioner i nationalparken, t. ex. att bygga skidbackar.       
 
Nationalparkens administration tycker att det finns ett behov från turisternas sida att korsa 
gränsen mellan Polen och Slovakien i närheten till Pieniny. Om det finns infrastruktur som 
möjliggör gränsöverskridandet, är turisterna villiga att göra det. Bygget av bron för 
fotvandrare och cyklister mellan byn Červený kláštor och polska sidan av Pieniny är ett 
exempel på sådan infrastruktur som hade ett inflytande till en ökad rörlighet av människor 
mellan båda länderna.  
 
3.4 Pieniny nationalparkens i Slovakien (PIENAP) position om turismutvecklingen44

 
Pieniny nationalparkens i Slovakien viktigaste mål är naturskydd i området, men parkens 
administration är även ansvarig för turismplaneringen. Nationalparken kan bestämma vilka 
områden blir tillgängliga för turister. Om någon aktivitet hotar naturen, har nationalparkens 
administration rätt att förbjuda attraktionen för en viss tid. Slovakiens Pieniny attraherar runt 
500 000 turister per år. Det har dock blivit svårt att räkna antalet besökande i nationalparken 
efter inträdet i Schengen. Tidigare kunde tullkontrollen räkna antalet turister, vilket har blivit 
omöjligt i dagsläget. 
 
Till skillnad mot den polska Pieniny existerar bosättningarna i nationalparken i Slovakien. 
Byarna Lesnica, Červený kláštor och några till finns inom nationalparkens territorium. 
Pieniny nationalpark i Slovakien är fördelat i zonerna A, B, C och D, där reglerna i D-zonen 
är liknande reglerna i buffertzon som finns på den polska sidan av nationalparken, dvs. 
bosättningarna och jordbruket är tillåtna. De ovannämnda byarna tillhör därmed D-zonen. Det 

 
44 Denna del av uppsatsen har skrivits med hjälp av intervjun med Štefan Danko, direktör av Pieniny 
nationalparken i Slovakien, Lesnica, 2008-12-04 
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finns också några turistfaciliteter i nationalparkens territorium: tre större hotell, runt 20 
pensionat samt ett antal rum att hyra i privathus. Den slovakiska nationalparken tar ingen 
inträdesavgift till sitt territorium. Administrationen skulle vilja införa avgiften, men detta 
strider emot de slovakiska lagarna. Dessutom en stor andel av all nationalparkens mark är 
privatägd och staten äger enbart 12 % av hela territoriet. Om parken skulle införa avgiften, 
skulle denna ändå hamna i huvudstaden Bratislava, dvs. den statliga kassan. Pieniny 
nationalparken är inte säker, ifall åtminstone en del av pengarna skulle komma tillbaka och 
skulle kunna användas för att uppfylla nationalparkens behov. Denna regel skiljer sig från 
lagarna i Polen, där nationalparker får använda alla pengar som de samlar in för entrén för 
sina egna behov. Trots att Pieniny området i Slovakien tillhör regionen Prešov och regionerna 
i landet har självstyre, tillhör nationalparkens territorium till staten och det är staten som 
bestämmer om planeringen och finansieringen av nationalparken samt över pengarna 
insamlade av denna. Nationalparken tillhör också Zamagurie regionen som är en mindre del 
av Spiš regionen. Detta spelar dock mindre roll i planeringen, då både Zamagurie och Spiš är 
etnografiska regioner och en del av Spiš sträcker sig även i södra Polen.  
 
Efter några olyckor i Polen under 1950-talet, har landet infört lag om vem som får arrangera 
forsränning på Dunajec. Det finns ingen liknande lag i Slovakien, vilket innebär att vem som 
helst kan syssla med detta. På den slovakiska sidan av Pieniny finns tre privata företag och en 
förening som arbetar med anordningen av forsränning för turister.  
 
Pieniny nationalparken i Slovakien fokuserar sig på att öka kunskapsnivå och sprida 
information om sitt territorium, utan att intressera sig av att marknadsföra det för turister. När 
direktören blir tillfrågad om möjligheter att utveckla ekologiskt hållbar turism, undrar han vad 
detta innebär (den polska sidan av nationalparken kände inte heller till begreppet av hållbar 
turism). Efter att jag berättar att detta handlar om organiserade grupper i nationalparken 
istället för de kaotiskt resande och ersättning som gynnar de arbetande med turism och själva 
besöksplatsen, berättar direktören om att det organiseras barngrupper som besöker parken på 
den polska sidan och som måste tillhandahållas en professionell guide. Ett sådant krav på en 
professionell gruppguide existerar inte i Slovakien. Direktören minns också att det finns ett 
företag från Schweiz i Slovakien som arrangerar guidade turer i nationalparken två gånger om 
året (tidigare – fem gånger om året).  
 
Det finns en cykelväg som förenar den slovakiska delen av Pieniny med den polska och en till 
som går från byn Lesnica till en utsiktsplats. Några cykelvägar finn också i buffertzonen. 
Pieniny nationalparken i Slovakien ogillar idén att ha fler cyklister, då administrationen av 
parken anser att cyklisterna kan förstöra vandringsleder.   
 
Den polsk-slovakiska gränsen blev mer öppen år 1996, vilket också orsakade ett ökat antal 
turister. Sedan 1996 har antalet turister i nationalparken ökat fem gånger – från 80 000 till 
400 000 besökare per år. Tidigare har dessutom inte funnits några möjligheter för turister att 
korsa gränsen med bil mellan Polen och Slovakien i närheten till Pieniny nationalparken. 
Bilisterna kunde ta sig till nationalparken enbart genom att korsa gränsen mellan dessa länder 
i den grannliggande Tatra nationalparken mellan Lysá Pol´ana (Slovakien) och Zakopane 
(Polen). Kommunikationerna har förbättrats en del under tiden och det finns en möjlighet att 
korsa gränsen med bil i närheten till Pieniny nationalparken, mellan Lysa nad Dunajcem 
(Slovakien) och Niedzica (Polen). För två år sedan, 2006, öppnades även en bro för 
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fotgängare och cyklister över Dunajecfloden mellan Červený kláštor (Slovakien) och 
Sromowce Niżne (Polen). Detta har lett till en ökad rörlighet mellan länderna.  
 
Det finns inga planer att göra en hemensam hemsida för båda nationalparkerna i Polen och 
Slovakien, men de egna hemsidorna har länkar till den angränsande nationalparken. Att göra 
en gemensam hemsida skulle innebära tekniska svårigheter och dessutom är det inte 
nödvändigt, anser båda Pieniny nationalparkerna. Den slovakiska sidan av Pieniny 
understryker däremot att de ser fram emot det fortsatta samarbetet med den polska Pieniny, så 
att gränsen inte skiljer åt båda parkerna utan förenar dessa och blir en orsak för samverkan. 
När det gäller besökare, vill nationalparken i Slovakien helst få sådana besökare som beter sig 
enligt reglerna i parkens territorium. 
 
I Pieniny området i Slovakien skiljer sig priserna en del från samma område i Polen. Att hyra 
ett turistrum i privata hus hos den lokala befolkningen samt maten är dyrare i Slovakien än i 
Polen. Direktören av den slovakiska nationalparken i Pieniny området tror dock att prisnivån 
inte ska förändras efter införandet av euro från 1 januari, 2009. 
 
Om båda delarna av Pieniny skulle börja marknadsföra nationalparkerna som en enhet, tror 
Štefan Danko att det skulle vara fördelaktigt för den slovakiska sidan. Orsaken till detta är att 
det finns fyra gånger fler anställda i Pieniny nationalparken i Polen än i Slovakien (40 
respektive 10 personer). Parkerna utbyter dock information med varandra redan nu. På grund 
av olika lagar som gäller i Slovakien och i Polen finns det inte någon möjlighet att skapa en 
kommitté för båda parterna. Emellertid finns det ett projekt att grunda en rådgivande 
församling som skulle vara gemensam för båda nationalparkerna. Församlingen ska dock vara 
en frivillig organisation. I dagsläget finns två vetenskapliga församlingar som samarbetar om 
Pieniny nationalparken. Dessa församlingar har inte enbart medlemmar från två Pieniny 
nationalparker, utan även utomstående som lokala myndigheter och vetenskapsmän från olika 
universitet. 
 
I den slovakiska Pieniny tillåts den lokala befolkningen att utveckla turismen, men på ett 
hållbart sätt. Det får byggas pensionat och vandrarhem, men inte alldeles för många skidorter.                       
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4 Analys och diskussion 
 
Turismplaneringen i gränsregionen. Turismplaneringen i den polsk-slovakiska gränsregionen 
har inte någon gemensam organisation som skulle ansvara för en gemensam ledning av 
turismen och/eller marknadsföring. Turismutvecklingen är ett komplicerat ämne, då turismen 
planeras från olika håll och på olika sätt i ett relativt litet territorium av Pieniny 
nationalparkerna. Då nationalparkerna ligger i två suveräna stater, Polen och Slovakien, styrs 
turismplaneringen och marknadsföringen till stor del på en statlig nivå. Nationalparkerna 
tillhör med andra orda två skilda enheter och turismen i dessa bestäms av två regeringar. 
Politikerna på en statlig nivå brukar avsevärt vara inblandade i planeringen, då 
nationalparkers territorium influeras som mest av nationalstater och inte enskilda regioner. 
Pieniny nationalparkerna ligger dock i gränsområdet mellan grannländerna och på det sättet i 
periferin. Det perifera läget bestämmer att utvecklingen av nationalparkerna och turismen i 
dessa påverkar ansenligt regioner som omringar dem (Prešov i Slovakien respektive 
Małopolska i Polen). Nationalparkerna och omkringliggande områden kan man säga utgör en 
separat gränsregion som urskiljas från de andra som en fysisk naturregion där naturen utgör 
ett enhetligt ekosystem och därför kräver en särskild planering för att det gynnsamma 
resultatet skulle uppnås. Nationalparkerna och utvecklingen av deras verksamhet påverkar 
också den lokala befolkningen i gränsregionen. Därför turismen bör planeras på regional och 
lokalnivåer i båda länderna, vilket i princip också sker. En lokal informell organisation 
planerar att grundas i gränsområdet med initiativ av Pieniny nationalparkerna i Polen och 
Slovakien. Gränsregionen mellan Polen och Slovakien ingår också i en designad region av 
EU. Då inträdet i EU har bestämts av både Polens och Slovakiens medborgare och ländernas 
politiker, kan den polsk-slovakiska gränsregionen kallas för en vald region. Tillhörandet en 
vald region ökar även möjligheter för samarbetet inom ramen av den designade regionen, i det 
här fallet EU, och ger förutsättningar att få finansieringen av utvecklingsprojekt inklusive 
turismutvecklingen och kommunikationsleder som ingår i denna utvecklings villkor. 
Gränsregionen mellan Polen och Slovakien kan i framtiden eventuellt förändras, då regioner 
brukar vara ostadiga konstruktioner. Denna förändring skulle också kunna innebära 
förändrade utvecklingsbehov, bland annat inom turism. Gränsregionen måste anpassas så att 
den uppfyller behov av de människor som bor i regionen för närvarande, men verksamheter 
bör planeras på ett långsiktigt hållbart sätt genom att försöka förutse de möjliga 
förändringarna i den polsk-slovakiska gränsregionen så att resurserna också räcker för de 
framtida generationerna.    
 
Gränsregionen kring Pieniny nationalparken mellan Polen och Slovakien har också sina 
fördelar. En fördel kan exempelvis vara regionens position mellan två stater om dessa strävar 
efter samarbetet. Ett utvecklat samarbete mellan Polen och Slovakien skulle leda till en 
hållbar utveckling av gränsregionen. Förutsättningen för samarbetet är dock anpassningen av 
de statliga lagar som i dagsläget ofta avviker från varandra. Det största behovet än så länge är 
Polens och Slovakiens samarbete om transport- och kommunikationsutvecklingen i 
gränsområdet. Detta samarbete har redan påbörjats, som framgår av intervjun med 
Ekonomidepartementet i Bratislava. Små gränspasseringens punkter vid den polsk-slovakiska 
gränsen leder än så länge till att det är ett litet antal människor som korsar gränsen och 
därmed till svårigheter i den ekonomiska turismutvecklingen i gränsregionen. 
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Det problematiska med planeringen är att vissa aktiviteter är tillåtna på den ena sidan av 
gränsen, men förbjudna på den andra i den polsk-slovakiska gränsregionen. Exempelvis 
definieras Pieniny bergsområdet som en nationalpark i båda länderna. I Polen är dock 
boendemöjligheter i nationalparkens territorium förbjudna, medan i Slovakiens Pieniny finns 
både små samhällen inuti nationalparken och de kommersiella boendemöjligheterna för 
turister, vilket avviker från IUCN: s krav för ett strikt naturskydd i nationalparker. För att 
uppnå ett utvecklat samarbete bör vissa statliga lagar anpassas till grannlandets lagar för att 
möjliggöra den enhetliga utvecklingen av turismen. Ett annat problem med det 
gränsöverskridande samarbetet inom turismen i gränsregionen mellan Polen och Slovakien 
kan uppstå på grund av att åtminstone i Slovakiens regering finns inget departement som 
fullständigt ansvarar för turismfrågor på nationell nivå. Det finns istället ett antal departement 
som arbetar med turismutvecklingen i landet, men ingen av dem vill ta till sig det hela 
ansvaret för denna näring. På grund av ordningsbrist på en statlig nivå kan det vara svårt att 
samarbeta med grannlandet när det gäller turismen. Det tredje problemområdet berör ägandet 
av mark i Pieniny nationalparkerna. Nationalparken i Polen äger endast hälften av all mark 
som anses vara ett skyddat område, medan samma park i Slovakien äger knappast en 
tiondedel av samma typ av marken. Privatägd mark kan framkalla problem mellan de statliga 
och dem privata intressen, vilket kan försvåra ledningen av ett skyddat territorium, Pieniny 
nationalparken, som måste behandlas på ett varsamt sätt. Dessa stridigheter kan ge negativa 
konsekvenser för turismutvecklingen.   
      
Man kan säga att samarbetet mellan Polen och Slovakien angående turismutvecklingen i 
gränsregionen har påbörjats, men det är fortfarande långt ifrån en integration mellan länderna 
eller en utvecklad samverkan.   
 
Gränsens påverkan på turismplaneringen och turismutvecklingen. Trots att den nationella 
gränsen mellan Polen och Slovakien har blivit mycket mer öppen efter att båda länderna har 
blivit en del av Europeiska unionen och ingick Schengenavtalet, uppstår fortfarande problem 
med utvecklingen av gränsregionen där en möjlig progress inom turismnäringen skulle kunna 
öka livskvaliteten i gränsområdet. Trots att den polsk-slovakiska gränsen är öppen och 
relationer mellan länderna är vänliga, ibland ändå kan gränsen fungera som en barriär. I 
gränsregioner mellan Polen och Slovakien finns de turistiska attraktionerna på både sidorna 
av gränsen och de även möts vid denna. Denna fysiska närhet kräver att utveckla samarbetet 
om turismfrågor mellan grannländerna, där även en gemensam marknadsföring skulle kunna 
ses som ett alternativ. Gränsöverskridandet vid den polsk-slovakiska gränsen och i närheten 
till Pieniny nationalparkerna påverkas av ett antal faktorer: naturen, tekniken, reglering, 
ekonomin, kommunikation och människan. 
 
Naturfaktorns inverkan. Den naturgeografiska gränsen i det studerade fallet sammanfaller 
med en politisk gräns på två sätt: en del av gränsen mellan Polen och Slovakien har både 
dragits genom ett bergsområde och mitt i Dunajecfloden. Både Pieniny bergsområdet och 
Dunajec kan betraktas som naturresurser och deras användning är bland annat viktig för att 
utveckla turismen i gränsregionen. Dessutom utnyttjar båda länderna Dunajec som resurs för 
skapandet av turismaktiviteter. Av intervjuer med nationalparkerna framgår att forsränningen 
arrangeras separat och att Pieniny forsrännarnas förening i Polen inte har något samarbete 
med den slovakiska sidan av gränsen. Forsränningen bedrivs dessutom på var sin sida av 
gränsen utan att korsa den. Även forsränningens organisering skiljer sig i båda grannländerna. 
I Polen har enbart Pieniny forsrännarnas förening tillåtelse att arrangera forsränningen, medan 
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i Slovakien får forsränningen arrangeras av i princip vem som helst vilket också kan innebära 
privatpersoner och därmed sänka aktivitetens kvalitet samt öka risken för skador. En sådan 
situation och total avsaknad av samarbete kan skada gränsregionens image som destination 
och påverka turismutvecklingen i regionen. Turismutvecklingen i regionen kan exempelvis bli 
påverkad om vattennivån sänks eller Dunajec ändrar fåran. När det gäller användningen av 
Pieniny bergkedja som resurs, framgår inte heller av intervjuarna att det organiseras några 
gemensamma turer för besökarna, vilket tyder på det bristande samarbete som även berör 
turismutvecklingen i fjällområdet.  
 
Teknikfaktorns inverkan. Det finns några vägar för bilburna besökare som möjliggör för 
turisterna gränskorsningen mellan Polen och Slovakien i Pieniny nationalparkernas 
territorium. Det kan anses som en ökad tillgänglighet och en uppnådd utveckling under tiden, 
då tidigare kunde bilisterna nå Pieniny endast genom att köra via Tatra nationalparken. Enligt 
Pieniny nationalparkerna finns det enbart en cykelväg som förenar nationalparkerna på båda 
sidorna av gränsen. Däremot saknas helt de gränsöverskridande vandringsleder som skulle 
förena de mest attraktiva utsiktsplatserna i Pieniny och utgöra en möjlighet för turisterna att 
nå dessa på ett smidigare sätt än det finns idag. Trots en ökad tillgänglighet för bilisterna, 
måste man påstå att tillgängligheten till Pieniny nationalparkerna och emellan dem är 
otillräcklig, vilket påverkar utvecklingen av turismen i gränsregionen negativt. För att skapa 
möjligheter för turismnäringen att växa måste därför tillgängligheten förbättras genom att öka 
antalet gränspasseringens punkter som är anpassade för såväl bilister som cyklister och 
fotgängare. Då det är omöjligt att bygga cykelvägarna i Pieniny fjällen, eftersom bergen är 
väldigt branta där, kan dessa fortfarande byggas i dalgångarna eller i buffertzoner. Otillräcklig 
tillgänglighet i gränsregionen kan hänvisa till en möjlig konkurrens mellan Polen och 
Slovakien, då både länderna har byggt de flesta av vägarna på egna sidan längs gränsen, 
horisontellt, istället för att bygga dessa vertikalt. Båda nationalparkerna förnekar dock att det 
finns någon slags konkurrens mellan grannländerna när det gäller turismen. Pieniny 
nationalparkerna i Polen och Slovakien anger att det inte finns några tekniska svårigheter för 
dem att samarbeta och att de kan ringa eller besöka varandra om det blir nödvändigt. Detta 
kan anses vara en förutsättning för ett stärkt samarbete i framtiden även när det gäller 
turismfrågor. De tekniska olikheterna påpekas dock vid skapandet av en gemensam hemsida 
som skulle kunna användas för Pieniny nationalparkernas marknadsföring som en destination. 
 
Regleringens inverkan. Som har nämnts tidigare tillhör både Polen och Slovakien 
Schengenområdet och är EU-länder. Detta gör gränsen öppen för besökarna och skapar 
förutsättningar för ett smidigare samarbete mellan dessa grannländer. Ökade möjligheter att 
samarbeta skulle även turismnäringen i gränsregionen kunna utnyttja, vilket skulle kunna 
innebära de ekonomiska fördelarna för båda sidorna av gränsen. Polen och Slovakien har 
dock olika valutor. Slovakien har dessutom infört den gemensamma valutan för ett antal EU: s 
länder, euro, medan Polen inte fick göra det ännu. Än så länge kan euroinförandet i Slovakien 
anses som ett hinder för samarbetet mellan grannländerna. Om Polen skulle införa euro i 
framtiden, skulle turismutvecklingens möjligheter i gränsregionen öka. Detta skulle underlätta 
gränspasseringen för turister, då dessa skulle kunna använda samma valuta i båda länderna 
utan att behöva växla pengar, vilket gör resandet smidigare. Detta leder till ett påstående att 
Polens och Slovakiens tillhörighet de överstatliga organisationerna som EU ökar 
gränsregionens möjligheter att utveckla den gränsöverskridande turismen och stärka 
samarbetet. 
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Ekonomins inverkan. Den stora resursen för turismutvecklingen vid den polsk-slovakiska 
gränsen är Pieniny bergen, floden Dunajec och omgivningar av dessa. Slovakien och Polen 
delar i det här fallet en gemensam naturresurs. För att resursen ska ge nytta på båda sidorna av 
gränsen ska resursanvändningen fördelas jämnt mellan båda länderna. Det finns dock några 
restriktioner för en jämn fördelning av resurser i Pieniny nationalparkerna. Först och främst 
har båda nationalparkerna olika antal människor som arbetar i deras administrationer, vilket 
innebär att utvecklingen av turismnäringen kan påverkas negativt på grund av bristen av de 
mänskliga resurserna bland turismens planerare, ifall båda sidorna av gränsen arbetar separat. 
I det här fallet skulle Pieniny nationalparken i Slovakien missgynnas, då denna har fyra 
gånger färre anställda än det finns i nationalparken på den polska sidan. För det andra har 
Pieniny nationalparkerna olika antal besökare per år, vilket kan leda till ett ökat antal turister i 
den ena nationalparken och möjliga naturförstörelser, förlorad attraktivitet av attraktionen 
samt ökade ekonomiska kostnader. I det här fallet skulle Pieniny nationalparken i Polen 
missgynnas, då den får ett större intresse av turister och tar emot fler besökare än 
nationalparken i grannlandet. En gemensam marknadsföring av båda parkerna skulle kunna 
skapa förutsättningar att reglera turistflöden smidigare samt att fördela turistantalet till båda 
nationalparkerna. Ett närmare samarbete mellan nationalparkerna angående turismfrågor och 
skapandet av en gemensam destination som sträcker sig över gränsen, skulle kunna leda till en 
ekonomisk nytta för båda länderna och gränsregionen. För att utveckla samarbetet skulle 
nationalparkerna kunna skapa en gemensam hemsida för marknadsföringen av en destination, 
vilket skulle också kunna minska vissa administrativa kostnader. Pieniny nationalparkerna ser 
dock inte några fördelar med skapandet av en gemensam hemsida i nuläget, men ser fram 
emot ett ökat samarbete. Nationalparkerna skulle kunna uppnå en ökad medvetenhet bland 
turister om hur de ska bete sig i ett skyddat territorium om de båda skulle förena sina styrkor 
och arbeta med höjningen av kunskapsnivån bland besökarna. Ett gemensamt arbete för 
ökningen av naturkunskaper genom exempelvis anordningen av professionella guidade turer 
skulle också spara nationalparkernas resurser som kan senare använda där de mest behövs. En 
gemensam samarbetsorganisation måste dock grundas i enighet med ländernas lagar. Det 
krävs även ett samarbete mellan länderna på nationell nivå för att anpassa egna lagar som 
berör turismutvecklingens frågor till statslagarna i grannlandet.                  
 
Kommunikationens inverkan. Pieniny nationalparkerna i Slovakien och Polen har goda 
förutsättningar att utveckla samarbetet och bidra till en stärkt turismnäring i gränsregionen. 
Orsaken till detta är först och främst den språkliga likheten i dessa grannländer. Polskan och 
slovakiskan är så pass lika att nationalparkerna kan använda var sitt modersmål på de 
gemensamma möten och förstå varandra utan större svårigheter. När det gäller andra typer av 
kommunikationer mellan grannländerna, t. ex. vägskyltar som hänvisar till grannlandet på 
vardera sidan av gränsen är situationen annorlunda. Varken i Polen eller också Slovakien 
finns det några skyltar som hänvisar till grannlandets nationalpark och attraktioner i denna. 
Pieniny nationalparkerna påpekar dock att det finns hänvisningarna till den angränsade 
nationalparken i deras utfärdade guideböcker. Skyltar på vägarna med hänvisningar till 
attraktionen på andra sidan av gränsen skulle dock öka turisternas tillgänglighet till 
attraktioner i båda parker och/eller bidra till den bättre naturliga spridningen av turistflödet 
och bevarandet av naturen i gränsregionen. 
 
Människans inverkan. Samarbetet mellan Polen och Slovakien angående turismutvecklingen i 
gränsregionen skulle inte enbart gynna turister som vill besöka båda nationalparkerna och 
uppleva det fullständiga ekosystemet utan också lokalbefolkningen i gränsregionen genom att 
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skapa arbetstillfällen. Turismnäringens beroende av säsongen skulle också kunna minskas om 
de branta bergen i Pieniny på båda sidorna av gränsen skulle utrustas med föremål vilka 
möjliggör besökandet även i de mindre gynnsamma väderförhållandena. Detta kunde försäkra 
att arbetstillfällen inte minskar drastiskt under t. ex. december, då det är lågsäsong och mindre 
arbete för de lokala boende, och stärka lokalsamhällena socialt och ekonomiskt. Utvecklingen 
av turismen i gränsregionen skulle också öka de lokala människornas möjligheter att förflytta 
sig i rummet och tillgodose sina behov på en högre nivå, då utvecklingen av turismen nästan 
alltid innebär förbättrade transportmöjligheter och därmed en ökad tillgänglighet. Detta skulle 
tidsmässigt minska avstånden och öka de lokala människornas rörlighet vid den polsk-
slovakiska gränsen. För närvarande kan gränsen mellan Polen och Slovakien uppfattas som 
barriär, då ett fåtal gränspasseringens punkter ökar avstånd som i verkligheten är relativt korta 
i gränsregioner. Samarbetet om turismfrågor vid gränsen mellan Polen och Slovakien är 
nödvändigt för att utveckla turismen på ett hållbart sätt, särskilt när den lokala befolkningen 
visar ett positivt intresse för turismnäringen i regionen.                
 
Behov av en hållbar planering vid den polsk-slovakiska gränsen. Turismen i Pieniny 
nationalparkerna bör inte enbart planeras så att utvecklingen av denna ger en ekonomisk nytta 
utan det även måste finnas en hållbarhetstanke bakom planeringen. En hållbar planering är 
nödvändig, då turismen i gränsregionen mellan Polen och Slovakien organiseras i stort sett i 
ett skyddat område, Pieniny nationalparken. Denna park är lokaliserad i ett gränsområde 
mellan två länder, vilket inte är ovanligt, då naturen ofta brukar bevaras väl vid gränser, 
eftersom dessa ligger i periferin där landet inte brukas så intensivt som i ländernas 
kärnområden. På grund av nationalparksstatus är det viktigt att planera turismen i 
gränsregionen i Pieniny med hänsyn till den enastående naturen och det unika landskapet. 
Utvecklingen av turismen i Pieniny nationalparken och hänsyn till den känsliga naturen bör 
beaktas på en nationell, regional och lokalnivå och genom samarbetet mellan Polen och 
Slovakien, vilket skulle kunna utgöra förutsättningar för det forstsatta naturbevarandet i 
området. Trots att både nationalparkerna ingått ett samarbete sedan år 1932 och kan kallas för 
en internationell park, bör samarbete som gäller turismutvecklingen stärkas. Då 
nationalparkerna brukar vara populära resmål och Pieniny nationalparkerna inte är något 
undantag, bör turistflödet regleras och turisterna, som har tidigare nämnts, bör fördelas jämnt 
så att överflödet av dessa i den ena av nationalparkerna inte skadar naturen. Bra relationer 
mellan Polen och Slovakien kan leda till ett samarbete och till de delade vinsterna genom att 
förse turisterna med möjligheten att uppleva en helhetsbild av det lokala ekosystemet på ett 
hållbart sätt. Turisterna bör dock inte ses av Pieniny nationalparkerna som ett hot som det är 
idag, utan som en möjlighet att behålla och bevara nationalparkerna. För att detta skulle ske, 
bör turisterna organiseras och avgifterna för besöket bör införas. Pieniny nationalparken i 
Polen tar avgiften redan idag, men inte vid entrén, utan enbart vid de mest besökta platserna i 
det skyddade området och endast under högsäsongen. Pieniny nationalparken i Slovakien har 
inte några avgifter alls för besöken. Pieniny i Polen bör också försöka komma överens med 
markägarna för att införa avgiften vid entrén av nationalparken. Pieniny i Slovakien skall 
förhandla med regeringen i Bratislava så att denna tillåter nationalparken behålla en möjlig 
entré- och/eller andra avgifter insamlade från turister. För att undvika stora naturförstörelser 
borde båda nationalparkerna införa zoner som tillåter vissa aktiviteter, men förbjuder de andra 
där det finns risken för överexploateringen. I dagsläget märks det bristen av kunskaper om 
utvecklingen av ekologisk turism i båda nationalparkerna vid den polsk-slovakiska gränsen, 
då respondenterna har varit tveksamma vid ett intervjutillfälle om vad innebär en ekologisk 
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turism eller hållbarhet överhuvudtaget. Därför bör denna kunskapsnivå höjas, vilket möjligen 
kan påverka Pieniny nationalparkernas negativa inställning mot turismutvecklingen.    
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5 Slutsatser  
 
Gränsregionen mellan Polen och Slovakien har vissa möjligheter att utveckla turismen i 
Pieniny nationalparkerna på båda sidorna av gränsen. Möjligheter uppstår på grund av att det 
finns turistiska attraktioner på båda sidorna av gränsen och därmed ett tillfälle att skapa en 
destination som marknadsförs gemensamt av båda grannländerna. Turister som besöker 
gränsregionen har möjligheten att uppleva helheten av ett ekosystem trots att denna 
upplevelse är delvis begränsad av transportmöjligheterna mellan Pieniny nationalparkerna. 
EU-medlemskapet och tillhörigheten Schengenområdet skapar förutsättningar för en fri 
rörlighet såväl för turisterna som för den lokala befolkningen i gränsområdet mellan Polen 
och Slovakien. Transporterna och kommunikationerna har chansen att utvecklas tillsammans 
med turismen, då de är nödvändiga för turismutvecklingen. De bofasta i gränsregionen kan 
också dra nytta av de utvecklade transporterna senare.  
 
Det finns dock också ett antal restriktioner som hindrar turismutvecklingen vi den polsk-
slovakiska gränsen. Den första av dem är den nationella gränsen som innebär olika lagar i de 
två staterna och därför begränsade möjligheter för samarbetet om lagarna inte anpassas till 
varandra. Den utspridda organiseringen av turismen i gränsregioner begränsar utvecklingens 
möjligheter. Det finns ett antal institutioner som har turism på sitt arbetsschema, men ingen 
som skulle bära hela ansvaret för turismutvecklingen i gränsregionen och därmed i Pieniny. 
Den privatägda marken i nationalparkernas territorium begränsar turismens 
planeringsmöjligheter. Brist på tillgängligheten inom nationalparkerna och på vägen dit 
bromsar också utvecklingen av turismen i Pieniny. Olika valutor i Polen och Slovakien skapar 
besvär för turister som vill besöka båda sidorna av gränsen. Naturens känslighet är en till 
restriktion som hänvisar till behovet av den hållbara utvecklingen. 
 
En utebliven internationell organisation som skulle kunna förena båda sidorna av Pieniny och 
turismplaneringen i nationalparkerna visar brister i samarbetet mellan Polen och Slovakien. 
På grund av det otillräckliga samarbetet på internationell nivå saknar nationalparkerna även 
kunskaper om den hållbara utvecklingen av turism, t. ex. utvecklingen av ekoturism. Det kan 
påstås att Polen och Slovakien befinner sig i den tidiga fasen av samarbetet när det gäller 
turismen i gränsregionen.     
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Bilaga 1 
 
Questions for the interviews in Poland/Slovakia
 
Naturen 

1. To which country belongs the river Dunajec – Poland or Slovakia? How the tourism is 
organized and marketed there? 

2. What are the restrictions with the tourism development at Pieniny national parks? 
What are the difficulties to market the national parks as one unit? Are there (and of 
what kind) some problems with the cooperation between Poland and Slovakia 
concerning the development of tourism in the border area, particularly at the Pieniny 
national parks? 

3. Are the both countries interested to develop tourism in the Polish-Slovak border 
region? 

 
 
Tekniken

4. Are the two national parks connected with roads, hiking trails and/or bicycle roads? 
How many possibilities are there for the tourists to cross the border in the national 
parks territory or nearby to it? 

5. (Do Pieniny national parks compete about the tourists?) 
6. Have you seen the increase of the tourists last years? 
7. How often does the administration of both national parks meet for the cooperation? 

Are there some restrictions to cooperate, for example the distance or/and the access? 
 
Reglering

8. What kind of political structure has Poland and Slovakia? How much can the regions 
(and the national parks) decide about the development of tourism? 

9.  How the membership in EU contributes to the development of transboundary tourism 
in Slovakia/Poland? Some ongoing cross-border projects that could contribute to 
development of tourism in the Polish-Slovak border? Are there some restrictions in the 
cooperation between these two countries? 

10. How the being within Schengen area contributes to the development of transboundary 
tourism? 

11. How the introducing of euro in Slovakia can affect the cooperation with Poland 
concerning tourism development in the border region? 

 
Ekonomi  

12. Are the authorities in Slovakia and Poland interested to market two national parks of 
Pieniny (PNP and PIENAP) together? What advantages can be reached from the 
common marketing? 

13. How concrete are working PNP and PIENAP to promote the tourism in the area? How 
many people are working with that? 

14. Do national parks have some plans to make a common website to promote the 
tourism? 

15. What kind of tourists / how many of them wants PNP and PIENAP to attract? 
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16. Do the prices differ considerably in Poland and Slovakia (for example for food and 
accommodation)? How do you think the introducing of euro in Slovakia would 
influence the prices? Do you think the change of currency would affect the 
development of tourism? 

17. What advantages and what threats could give the common marketing of the border 
tourism in Slovakia and Poland? 

 
Kommunikation  

18. Are there some signs on the roads on the Polish respectively Slovakian sides that refer 
to the neighbouring countries tourism attractions / national parks? 

19. What language use PNP and PIENAP when cooperating (for example at the 
conferences)? 

 
Människan 

20. Do you think there is a potential in the tourism development in the border region 
between Poland and Slovakia? 

21. What attitude about the development of tourism do you think has the local inhabitants? 
22. Do you think there is a need between tourists to have a possibility to cross the border 

and visit border areas both in Poland and Slovakia? How do you think the tourists 
affect the Slovak-Polish border? 

 
 
 

 35



Södertörns högskola, Ht 2008, Geografi C 
C-uppsats   
Av: Alina Truskauskaite                                                           Handledare: Thomas Lundén 
 
 
Bilaga 2 

Karta över de planerade turismregionerna i Slovakien. Tatra turistiska region är markerad med nr 16 
Källa: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, Ministrestvo hospodarstva SR, FO ART, s.r.o., 
2005, s. 23 
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