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Sammanfattning 

 

 

Studien grundar sig i hållbar utveckling anpassat på ett samhälle i form av Dubai. Den 

behandlar den hållbara utvecklingen och problematiserar Dubai som ett hållbart koncept. Den 

framhåller olika delar i ett samhälle som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa områden redovisas 

och diskuteras kring. Det kritiska tänkandet är huvudtanken i studien, där det handlar om att 

kritisera och söka förståelse i vad det kan finnas för brister i ett samhälle och vad dessa kan få 

för konsekvenser för framtiden. Det innebär att undersökningen granskar relevanta delar och 

avgränsar sig genom att inte djupgående undersöka de olika aspekterna i ett samhälle. Studien 

uppmuntrar läsaren att vara kritisk genom att beröra delar i samhället som är viktiga för att 

dra slutsatser om kapaciteten att tillgodose människans och naturens behov. Det vi ibland 

anser vara fint och bra genom att se det med ögat, kan vi få en tvistande uppfattning om när vi 

diskuterar dess hållbarhet.  

   Materialet i studien är i form av litteratur om Dubais historia, ekonomi, politik och natur. 

Dokumentärer, artiklar, nyhetsrapporteringar och böcker har införlivats i studien. Dessa 

litterära källor är enbart valda för att få en inblick i Dubai och dess kapacitet att uppfylla ett 

hållbart koncept. Således är litteraturen avgränsad för att inte allt för djupt undersöka de 

enskilda delarna i ett samhälle, utan det handlar om att se dess samspel sinsemellan.  

   Materialet sammanställs för att avgöra vilka delar som är relevanta, och dessa delar har 

kopplats till ett hållbart förhållningssätt, där de olika delarna kopplas till hållbar utveckling 

för att kritiskt kunna diskutera dess hållbarhet. Exempelvis diskuteras energiförbrukningen 

från ett hållbart perspektiv. Detta fungerar som studiens tillvägagångssätt.   

   Det som framgår i studien är att hållbar utveckling är i all synnerhet ett diskutabelt ämne i 

Dubai då det råder hög produktivitet, hög energi förbrukning, förtäring av miljö och 

påverkande faktorer för det sociala livet som kan leda till segregation. Allt för snabb planering 

kan skapa negativa konsekvenser för framtiden och Dubais koncept där moderniseringen 

speglar vardagen kan visa sig vara en bristande idé. Resurser uppmärksammas också som en 

viktig aspekt i Dubais fall där man innehar goda resurser. Det framgår också att hållbar 

utveckling som förhållningssätt anpassat på Dubai är mycket diskutabelt.          

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, sociala och ekonomiska dimensioner, humanekologi  
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Författarens förord 
 
 

För att göra läsaren medveten och uppmärksammad om en föreställd stad avser denna studie 

med Dubai som undersökningsområde ge en inblick i Dubai från ett förhållningssätt som 

hållbar utveckling. Studien avser inte att exakt redogöra för Dubais ekonomi, historia, ekologi 

och sociala delar utan vill istället ge läsaren ett perspektiv om Hållbar utveckling och hur ett 

sådant förhållningssätt kan anpassas på en plats som Dubai. Valet av Dubai grundar sig i dess 

modernisering, dvs. dess koncept som byggs upp i form av nya och exklusiva byggnationer. 

Det här konceptet byggs snabbt och produktionen kräver inte bara pengar utan en 

undersökning av hur denna produktion påverkar olika faktorer i samhället. Därför lämpar sig 

hållbar utveckling som förhållningssätt för Dubai. Hållbar utveckling i Dubai är ett intressant 

ämne och det är en plats som lockar individen men allt om platsen marknadsförs inte.   

   Dubai som stad är unik, inte minst för dess koncept. Men överallt inom alla områden på 

jorden finns det brister. Brister som är värda att uppmärksamma. Den här studien 

uppmärksammar vissa delar i ett samhälle, men avser inte att lösa problemet eller problemen 

som finns i den hållbara utvecklingen, snarare avser studien att få läsaren att på ett konkret 

sätt kritisera ett samhälle utifrån olika perspektiv. Studien berör enbart delar i ett samhälle 

utan att ingående undersöka olika faktorer. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt, för att 

kunna ta ställning. Men det är viktigt att understryka att hållbar utveckling ofta inte ger ett 

definitivt svar. Det går inte alltid rent påtagligt besvara om ett område är hållbart eller inte, 

utan att det handlar om att ta hänsyn till flera olika komponenter. Efter att dessa komponenter 

undersökts kan den hållbara utvecklingen inom ett avgränsat område diskuteras.    
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Begrepp     /     Förklaring 
 
 
 
 
 
Modernitet/Modernisering - Syftar till den moderna utvecklingen som skapas i form av 
materiella ting genom globaliseringen.  
 
 
 
Region - definieras av ett geografiskt avgränsat område. I den här studien syftar region till 
Förenade Arabemiraten. 
 
 
 
Förenade Arabemiraten – federation med 7 emirat, Sharjah, Fujairah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Abu Dhabi, Dubai  
 
 
 
Emirat – stad inom Förenade Arabemiraten 
 
 
 
Dubai – ett emirat/en stad i Förenade Arabemiraten 
 
 
 
Planering/samhällsplanering – det förberedande stadiet i uppbyggnaden av ett 
samhälle.   
 
 

Det ekologiska systemet - samspelet mellan de levande organismerna och den omgivande 

miljön, som ömsesidigt påverkar varandra 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Idag har Dubai, en stad i 

Förenade Arabemiraten, en 

tillgång som går under 

benämningen olja, en 

naturresurs som kommer att 

ta slut. Tillgången till oljan 

har satt igång en snabb 

produktion av 

byggnationer. I staden finns 

det olja, men trots detta står 

inte oljan för en märkvärdig 

del av stadens BNP. 

Förklaringen ligger i att 

oljan stod tidigare för en stor del av BNP, men har senare stagnerat, då annan verksamhet 

kommit att betyda mer för inkomsten, så som turism och utländska investerare som satsar 

pengar på platsen . Det här är en studie om Dubai, en stad som öppnar hela världens ögon och 

ses som ett centrum fyllt av lyx. Regionen är välsignad med en naturresurs som idag nyttjas i 

form av byggande av dessa fenomenala konstruktioner. Dubai är unikt i sitt koncept, ett 

koncept som handlar mycket om att bygga och locka folk till regionen. Men är det en hållbar 

utveckling och vad får Dubai att agera som de gör då oljan också tar slut? Dubai hävdar att de 

investerar men hur ligger det till egentligen, och kan framtida generationer dra nytta av 

dagens så kallade investeringar och vad har dessa nyttjanden för samspel med naturen? 

Nyttjar Dubai sin resurs på ett bra vis eller bör användandet studeras närmare? 

    

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att genom ett geografiskt perspektiv se ifall en region kan hålla i framtiden och se 

hur detta samspel mellan natur och människa påverkar staden.      
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Kan Dubais utveckling definieras som hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

perspektiv?  

 

Vilka värderingar finns om naturen? 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Arbetet syftar inte till att undersöka människans exakta och direkta påverkan på naturen i 

Dubai, utan undersöker mer hur Dubai byggs upp ur ett hållbart perspektiv där ekonomiska, 

sociala och likaså ekologiska perspektiv anpassas. Se hur Dubai utnyttjar en resurs och vad 

användningen av denna har för kapacitet att tillgodose dagens och framtidens behov.   

    Dubai är en stad i Förenade Arabemiraten. När Förenade Arabemiraten nämns berörs 

därmed Dubai då det tillhör landet. Läsaren bör därför vara medveten om att när det talas om 

Förenade Arabemiraten generellt i arbetet sammanhänger/förknippas också Dubai.     

 

1.4 Metod och källor 

 
Metoden är att med litteratur om hållbar utveckling, allmän information om Dubai i form av 

böcker, dokumentärer och vetenskapliga artiklar granska Dubai och dess samspel natur och 

människan sinsemellan. Jag har även intervjuat akademiker på olika nivåer angående 

värderingar och normer om naturen. Det här görs för att försöka få en bild om Dubai som ett 

hållbart koncept. I arbetet studeras humanekologen Pernilla Ouis bok, Power, Person, and 

Place, Tradition, Modernity, and Environment in the United Arab Emirates, 2002. Ouis söker 

förståelse i samspelet mellan sociala, mentala och materiella konstruktioner av naturen. Hon 

handskas med uppgiften att se hur synen på miljön skapar tankesätt hos människor, vilket hon 

gör genom fältarbeten i Förenade Arabemiraten, som Dubai tillhör. Tillämpning av litteratur 

har skett i form av kulturgeografisk, regionalgeografisk och likaså humanekologisk litteratur.    

Den problematik som kretsar i arbetet är att se samspelet mellan människa och natur vid 

en avlägsen region. Att studera relationen mellan människa och natur på en plats där 

tillgången till socialkontakt inte finns då jag befinner mig på en avlägsen plats. Utmaningen är 

att undersöka det sociala livet i litteraturen och försöka finna detta samspel. 
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De intervjuer som anpassas i arbetet har skapat ett större perspektiv om normen om naturens 

nyttjande. I undersökningen intervjuades akademiker som tog ställning om hur de ser på 

naturen som en utav människans redskap. De fick svara på frågor som handlade om hur 

människan ska värdera naturen och hur vi också ska se på naturen som en resurs. Dessa 

akademiker fick svara på frågorna (se bilaga) enskilt under en kort tid för att snabbt kunna ta 

ställning utan att kunna bli påverkad av någon eller något som skulle vinkla deras tankesätt. 

Syftet med intervjuerna var att få ett bredare perspektiv på hur människors värderingar och 

normer påverkar dess tankesätt gentemot naturen. Med intervjuerna breddade jag också 

studien och fick ett större grepp om hur människor värderar saker och ting då deras sociala 

och kulturella skillnader kunde påverka tankesättet om nyttjandet av resurser 

       Genom att se på hur folk ser på hållbar utveckling och  miljön i viss utsträckning kunde 

jag vidja mitt perspektiv och även reflektera inom olika synsätt. Intervjuerna avsåg att försöka 

få ett grepp om hur människors syn på naturen skapar tankesätt, och detta skulle senare 

sammanläggas i mitt arbete.   Jag intervjuade sammanlagt 50 personer som tog ställning. 

Lärare, professorer och studenter på högskolor och universitet intervjuades då det var viktigt 

att få ett akademiskt perspektiv. Många var också blivande ekonomer för att få in det hållbara 

tänkandet och nyttjandet. Fler böcker som används i undersökningen är Friman Eva, Holm 

Stig-Olof, Larsson Markus, Lång Henrik, Nordlund Christer, Rönnbäck Ingvar, Åkerberg 

Sofia, Öckerman Anders, Med tanke på framtiden, en humanekologisk antologi, 1999, som är 

en humanekologisk bok om värderingar och normer, denna bok är bra får studien då den 

också komplimenterar intervjudelen.  Thomas Lundéns bok makten över marken, en politisk 

geografi, 1997 är givande i arbetet då den på ett relevant sätt förklarar olika mekanismer i 

rummet som spelar en stor roll för samhället. Planeringen är en utgångspunkt i arbetet som 

bas används Jan Nyströms bok planeringens grunder, en översikt, 2003 för att kunna se de 

viktiga aspekterna i en planering.  För att få ett allt mer bredare perspektiv på miljöetiken 

tillämpas även två böcker till vid namn; Pihl Håkan, Miljöekonomi, för en hållbar utveckling, 

2007 och Söderqvist Tore, Hammer Monica, Gren Ing-Marie, Samverkan för människa och 

natur, en introduktion till ekologisk ekonomi, 2004.  

 

1.5 Källkritik 

 
Mycket av litteraturen till arbetet har sitt ursprung i humanekologi och det framtida 

perspektivet i ett hållbart perspektiv. Det här påverkar således valet av litteratur då först och 
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främst den humanekologiska litteraturen är begränsad och då även hållbar utveckling kommit 

att bli aktuellt på senare tid. Det här har resulterat i en utmaning att försöka få fram relevant 

fakta.  

   Under mitt arbete har jag använt mig av bland annat humanekologisk litteratur, vilket 

handlar om samspelet mellan människa och natur inom olika kulturella områden. Tillgången 

till humanekologisk litteratur är i dag begränsad, vilket har gjort att jag använt mig av 

litteratur som jag känner är lämplig för kontexten. 
   Pernilla Ouis bok Power, Person, and Place, Tradition, Modernity, and Environment in the 

United Arab Emirates, är betydligt givande i arbetet men dess utgivande är lite gammalt och 

dess information kan ha uppdaterats under åren. Men relevansen i informationen är tagen ur 

ett helhetsperspektiv, men trots detta kunde boken ha anpassats med ny information om 

Dubai, även om artiklar om dagsläget finns med. Trovärdigheten i materialet anses vara bra 

men det skulle kunna kompletteras med fler källor, men detta beror på den begränsade 

litteraturen om humanekologi och om en stad som Dubai är litteraturen även begränsad.    

 

2 Hållbar utveckling 

 
Undersökningen har två utgångspunkter i form av hållbar utveckling och miljöetik.  

Miljöetiken uppmärksammas i studien och vill framhäva hur människans normer och 

värderingar kan speglas i ett samhälle. 
   Hållbar utveckling som också är ett primärt förhållningssätt i uppsatsen bygger på att de 

behov vi har idag upplever inte ska äventyra framtidens behov.  Ekonomisk tillväxt sätter 

press på våra resurser. Som människor måste vi sträva efter att uppnå en ekonomisk tillväxt 

som tar hänsyn till det ekologiska så att vi också kan få en tillväxt i framtiden. ”tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov”.1 Detta är en vanlig definition av hållbar utveckling som också nämns i kontexten.    

                                                 
1 Söderqvist, Hammer, Gren, 2004, s. 94  
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Det finns en viktig relation mellan människa och naturens resurser. Människan är en del av 

naturen och inte skild från den. Ekologiska system (ekosystem), det vill säga delar i naturen 

som är i ett system med varandra, är följaktligen viktiga för vår överlevnad.2 Det viktiga för 

en hållbar utveckling är att vi som lever idag tar hänsyn till framtidens generationer och deras 

behov, frågan är om vi nyttjar resurserna på rätt sätt. Utgångspunkten är att se människa och 

natur som ett enda system. Människan är inte alltid medveten om hur mycket ekosystemen 

bidrar med. Från haven får vi fisk, och sjöar ger dricksvatten och så vidare som låter 

självklart, men ekosystemen förser även med cirkulationen av alla näringsämnen och 

atmosfärens sammansättning som gör det möjligt för oss att äta fisk och dricka vatten. Men 

det är inte alltid människan medveten om. Människan måste hushålla med ekosystemets 

tjänster och se värdet i dem. Hållbar utveckling handlar om ekonomiska, ekologiska och 

sociala/kulturella aspekter.3 Ekonomiska och social-kulturella dimensioner kan ha önskvärda 

exempel på hur en utveckling ska ske. Ekonomiska dimensioner handlar om hur effektivt det 

är. Rättvisa och välfärd tillhör den sociala dimensionen. Skillnader i etiska resonemang kan 

skapa tvister om vad som är önskvärt i den social-kulturella dimensionen. För att uppnå en 

                                                 
2 Söderqvist, Hammer, Gren, 2004 
3 Söderqvist, Hammer, Gren, 2004 
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hållbar utveckling krävs att vi tar hänsyn till alla dessa tre dimensioner, för att en socialt och 

ekonomiskt önskvärd utveckling inte alltid är ekologiskt hållbar. Figuren nedan visar hur 

samspelet mellan dessa tre dimensioner kan illustreras.4   

                            
 

Tumregeln för hållbar utveckling är att människans komfort och naturkapitalet inte får minska 

över tiden, att man ska sköta resurser varsamt så att vinsten av varor och tjänster bevaras. 

Människan ska också bevara det social- ekologiska systemen över tiden. Hållbar utveckling 

måste skapa kunskap och ömsesidig förståelse.5   

Ur ett vetenskapligt perspektiv är det här en geografisk studie där hållbar utveckling 

studeras för att se agerandet av mänskligheten gentemot jorden, regionalt sett och hur det 

också påverkar regionen socialt, ekonomiskt och ekologiskt.6 Kulturgeografiska teorier 

lämpar sig då den studerar förutsättningar för verksamheter. Det viktiga är här då att se hur 

utbytet mellan människa och dess naturresurs sker i regionen. Genom geografisk synvinkel är 

det rummet som analyseras då också samspelet (ekonomi, kultur och ekologi) däri är 

avgörande för den hållbara utvecklingen (rummets villkor, rummets människor och framtida 

generation). Studien berör det geografiska då det är platsen i sig som är i centrum för 

nyttjandet. Det är människan på platsen som utför ett handlande som därmed också påverkar 

                                                 
4 Söderqvist, Hammer, Gren, 2004 
5 Söderqvist, Hammer, Gren, 2004 s. 95 f 
6 Söderqvist, Hammer, Gren, 2004 s. 94 
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platsen på ett eller ett annat sätt. Alla regioner är inte alltid lika i ett handlande. Dubai 

särskiljer sig också i den meningen betydligt då nyttjandet sker i hög grad.         

 

”Inte sällan används olika förklaringsmetoder i kombination för att 

analysera förhållanden där tid och rum har en central betydelse.”7 

 
Tid och rum går in i varandra och kan tillämpas i detta sammanhang då mycket av det som 

händer idag kan komma att vara avgörande för framtiden.  

  

2.1 Naturresurser, en introduktion 
 

Det finns förnyelsebara och icke-förnyelsebara naturresurser. Miljön påverkas med vårt 

nyttjande av resurserna och miljön har en viss kapacitet, som vi måste ta hänsyn till. 

Människan kan tära på naturen under en kortare tid, vi kan till exempel fiska mycket under en 

längre tid och naturen hinner återhämta sig, men ett sådant handlande är inte lönsamt och 

hållbart i längden. Det viktiga är att vi inte använder resurserna snabbare än reproduktionen 

av resursen. Icke- förnyelsebara resurser är sådana som tar en längre tid att förnyas, det kan ta 

flera miljoner år. Det här betyder då i ett framtidsperspektiv att vi inte kan använda dessa alls, 

då det inte kommer att finnas till hands. Dessutom är restprodukten av användningen dyr och 

tär på naturen i form av föroreningar som i stora mängder inte kan brytas ner t.ex. koldioxid. 8 

Kan vi då ta slut på alla icke-förnyelsebara resurser? Vissa forskare menar att man kan 

det för att vid det laget då resurserna tagit slut kommer vi att ha producerat ett bra kapital 

(kunskap) av användningen av resurserna, vilket kompenserar förlusten av de icke-

förnyelsebara resurserna.9 Sedan finns det andra forskare som menar att man måste vara mer 

försiktig i ett nyttjande. Att man inte bara kan använda upp resurserna hur som helst. De 

menar att om vi tar slut på alla icke-förnyelsebara resurser idag kommer vi i framtiden att bli 

begränsade. Men man kan vända på resonemanget och säga att ny teknik och kunskap gör att 

det bli lättare att få fram resurser och att förbrukningen såväl blir mindre. Ny teknik 

frambringar också möjligheten att utnyttja helt nya resurser. Det finns också de som hävdar att 

det är förståeligt att icke-förnyelsebara resurser utnyttjas helt om vi som människor får det 

materialistiskt bättre. Nya teknologier som får oss människor att leva ett bättre liv. Är det i 

                                                 
7 Nyström, 2003 
8 www.ne.se 
9 Eva Friman m. fl, 1999 s.87 
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form av stora köpcentrum, höga skyskrapor, bättre transportmedel osv.? Det här 

resonemanget förs av bland andra Marian Radetzki.10 Resonemanget innebär att vår natur har 

blivit förstörd och vi kan inte längre vistas i den, men i och med våra nya teknologier kan vi 

ändå leva ett sunt liv då de nya konstruktionerna håller oss borta från naturen och dess 

föroreningar. Ex stora inomhuscentra som håller oss borta från surt regn.  Det finns också 

teorier i hur vi kan använda icke-förnyelsebara resurser samtidigt som vi ökar tillgången på en 

annan. Vi använder oljan men vid sidan av den planterar vi mer skog.  

En god resurs medför ett stort ansvar och måste nyttjas på ett bra sätt. Allt som kommer 

från naturen är inte förnybart, arter kan ha utrotats, vilket också har hänt vid ett flertal 

tillfällen. I ett hållbart perspektiv är det här något man i all synnerhet måste ta hänsyn till. 

Även om resursen du utnyttjar är förnybar kan utnyttjandet av resursen påverka en rad andra 

delar i naturen som inte individen tog hänsyn till när nyttjandet startade. Resultatet blir då en 

negativ påverkan på naturen som individen inte alltid ser då denne enbart såg nyttjandet som 

en vinst i tid och rum.      

Att införa skatt på utsläpp eller böter skulle kunna betraktas som en god idé. Men det 

som då görs är att man legaliserar utsläpp, då man berättigar utsläpp av föroreningar bara 

personen i fråga kan betala. Antropocentrism är ett synsätt på naturen som menar att naturen 

står i tjänst till människan och att människan alltid är i centrum. Det här ger också människan 

befogenheten att nyttja naturen exakt som han/hon vill. Optimismen som är ett tankesätt inom 

humanekologin förespråkar ett sådant tänkande. Problemet med ett agerande är att man inte 

alltid tar hänsyn till helheten. Det gäller att anpassa en helhetssyn. Man måste ta hänsyn till en 

hel del aspekter. Människans förståelse av naturen bestäms bland annat av dennes kunskap, 

samhällsorganisation och teknik. Den nya tekniken som skulle kunna vara lösningen är inte 

alltid det bästa. Utvecklas ny teknik utan en helhetssyn har man skapat ännu fler problem och 

inte kommit någon vart.11 

 

2. 2 Naturresurser och ägande 

 
Det här delkapitlet är avsett att mer ingående påvisa att med en naturresurs kommer ett stort 

ansvar. Ett ansvar som måste skötas på rätt sätt. Genom olika sätt att nyttja resursen kan 

människor antingen se på det som rätt eller fel, beroende på individens värderingar.   

                                                 
10 Eva Friman m. fl, 1999 
11 Eva Friman m. fl, 1999 
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Den som äger en naturresurs behöver inte alltid vara medveten om miljön. Det är inte alltid 

säkert att den kommer att vårda resursen på bästa sätt. Ägaren kan vara mer kortsiktig än 

långsiktig i sitt agerande vilket har sina konsekvenser, och det tär också på naturen. Problemet 

ligger i kännedomen av påverkande effekter på naturen långsiktigt. Det är alltså bristen på 

information som kan få ägaren att handla vårdslöst. På sikt kan det bland annat ge en 

kortsiktig vinst och en långsikt förlust. Individen kan fortfarande ha informationen och ändå 

agera kortsiktigt. Förklaringen kan då ligga i att ägaren ser dagens vinst som bättre än 

morgondagens. Det kanske ligger i människans naturliga tänkande, att vi vill ha saker nu och 

inte sen. Det kan också ske komplikationer med generationer. Den som äger en resurs idag 

gör det också tillsammans med nästa generation. Om dagens generation misstolkar det 

framtida värdet på varan skapas ett framtida problem. Ett annat sätt att se på det kortsiktiga 

utnyttjandet är att de som gör detta är medvetna om konkurrensen. Om individen i fråga väljer 

att utnyttja sin resurs långsiktigt finns det stor risk att bli utkonkurrerad av dem som satsar 

kortsiktigt.12  

Det finns de som väljer att tolka hållbar utveckling som något där det handlar om att 

skapa välstånd för samhället och att detta inte får bli mindre och att resurser kan bytas ut mot 

varandra. Naturresurser och investeringar som människan skapat får alltså inte bli mindre. Det 

här skulle då i praktiken kunna innebära att det är godtyckligt att naturen och miljön 

försämras om det skulle visa sig att kommande generationer får det bättre i form av välstånd. 

Sedan finns det andra som inte håller med, och menar att det inte är möjligt att resurser inte 

kan bytas ut mot något annat, speciellt inte naturresurser som måste bevaras och handskas 

med på bästa möjliga vis. Det intressanta blir när man tar det till en annan nivå och börjar 

tänka på annat vis. Vad menas egentligen med utbyte av resurser? Kan man byta ut vägar och 

hus mot djurarter, så länge det gynnar nästa generation? Människan måste få bygga och 

exploatera annars sker ingen utveckling alls och marken är likadan imorgon som den är idag. 
13 Det finns en oenighet där och den är tydlig. En exakt vetskap om vad som ska göras för en 

hållbar utveckling finns inte. Det som är säkert är att morgondagen kommer och då måste vi 

vara förberedda. Det finns de som menar att vi ska acceptera detta utbyte av naturresurser 

men att vissa naturresurser är mer värda och därför måste de också bibehållas. När det talas 

om hållbar utveckling är den gemensamma nämnaren framtiden, och kommande 

generationers förutsättningar för ett rättvist välstånd. Därför handlar hållbar utveckling om att 
                                                 
12 Pihl, 2007, s.51-52 
13 Ibid. s.157 
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skära ner på framtida hot mot naturen. Det måste också göras investeringar som betyder ett 

ökat välstånd för de framtida generationerna. Robert Merton Solow är nationalekonom och 

menar att en regel skulle kunna vara att allt som utvinns från förbrukningen av de icke 

förnybara naturresurserna ska gå till investeringar i form av till exempel teknologi och inte till 

konsumtion14. Vid toppmöten på senare tid har hållbar utveckling talats i flera olika termer 

som till exempel fattigdomsbekämpning. Det finns en risk med det, begreppet hållbar 

utveckling kan bli för komplicerat och bli oförståeligt15. Om en naturresurs är gemensam för 

ett samhälle och finns i överflöd är det hela inte ett så stort problem. Då kan varje individ 

använda sig av resursen fritt utan att påverka hela samhället. Men om naturresursen däremot 

inte finns i stora mängder så blir det hela mer komplicerat. Naturresursen kan finnas i 

underskott då befolkningen i samhället har blivit större och därmed gjort naturresursen till en 

bristvara. Det här gör att alla är beroende av varandra. Om en individ nyttjar en del av en 

resurs så går hela kollektivet miste om en del mindre att nyttja. Problemet ligger i att en 

individ nyttjar men kostnaden delas av hela kollektivet. Det här har även kallats ”The tragedy 

of the commons” (de allmänna tillgångarnas tragedi) som är en teori som Garrett Hardin 

införde 1968. Teorin handlar om hur den gemensamma resursen överutnyttjas.16  

 

3 Dubai i ett nötskal 
 

Härnäst ges en historisk bakgrund till utvecklingen av Dubai. 

 

“As the oil reserves are set to run out in a few years the rulers of Dubai 

have set about creating the very best the world can offer to attract tourism. 

A new Dubai is emerging: a Dubai that offers the highest standard of living 

with no compromise.”17 

 

3.1 Historisk bakgrund fram till idag - en översikt 
 

Ingen vet riktigt vart namnet Dubai kommer ifrån, eller vem som infört det. Men vissa 

spekulanter menar att namnet kommer från ordet pengar, eftersom platsen alltid varit en 
                                                 
14 Eva Friman m. fl, 1999 
15 Ibid.  
16 Friman, m. fl, 1999 s. 79    
17 http://thepalmdubai.com/palm-island-dubai/about-dubai/Why-dubai.html 
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handelsplats. Innan dess att staden skulle etableras var det en handels - och fiskeby. 1833 

flyttade al-Makhtoum familjen, den mest inflytelserika familjen i det som idag kallas för 

Förenade Arabemiraten, till Dubai. Familjen härstammar från stammen Bani-Yas, från Bani-

yas stammen härstammar även Al-Nahyan. Sheikh Maktoum bin Butti styrde Dubai och med 

tiden etablerades tre distrikt, Bur Dubai, Sindhagda och Diera. Innan dess att staden kom att 

bli det vi idag kan se så levde folk i hyddor gjorda av palmträd som lystes upp av ljus. Sakta 

etablerades fiskebyarna och Dubai blomstrade allt mer och in på 1900-talet skulle Dubai bli 

modernare. I och med uppfinningen av elektriciteten kunde Dubai få igång sin 

kommersialisering och modernisering ordentligt. Det som gjorde att landet inte etablerades 

allt för snabbt och saknade produktiv mark, var att befolkningen investerade i fisket och andra 

havsnäringar så som pärlhandel. Med den lilla hamnhandeln som fanns kunde man utvecklas 

mot 2000-talet som också skulle visa sig vara en ordentlig välsignelse.  På 2000- talet lockade 

Dubais anläggningar och frihet en stor skara av handelsmän och handlare. Dubais 

oljetillgångar och dess goda kontaktnät gjorde att emiraten etablerades och öppnade ögonen 

för världen. Emiraten Dubai lockar nu folk från hela världen som även flyttar dit. Idag 

kommer en stor del av Dubais befolkning från utlandet. Så kallade gästarbetare kommer till 

platsen för att arbeta. Det finns en stor klyfta mellan överklass och arbetarklass. 18    

         Idag är Dubai en region som växer i en snabb fart. Det är ett emirat, en stad i landet 

Förenade Arabemiraten. Ibland kallas Dubai för The desert King, Pearl of the gulf eller 

arabernas Las Vegas. Det här är en stad som gick från att ha levt som fiskare, jordbrukare och 

beduiner till att leva en av de modernaste livsstilarna idag. Och allt det här skedde under en så 

knapp tid som två decennier. En stad som väcker uppmärksamhet världen över. Staden bygger 

enormt mycket och satsar på en god framtid. Det byggs nytt varje dag och trenden tycks inte 

stanna. Allt som byggs är också unikt i sin sort. Högst, störst och bäst ska det vara. Allt ska 

vara hissnande med andra ord.  

Dubai är ett emirat utan skatt och var också det första att införa fri handel i regionen.19 

Förenade Arabemiraten består av 7 emirat. Idag bor ungefär 1.4 miljoner människor i Dubai 

varav 19 % är ”emirater”(inhemsk befolkning) på en area av 3 900 km2. Huvudstaden är Abu 

Dhabi. Dubai har mer invånare än dess huvudstad. Dubai är kosmopolitisk med rättvisa lagar. 

Dubai var också den första staden att introducera utländskt ägarskap av mark i Förenade 

arabemiraten . Det är lätt att få visum till Dubai. Religionsfriheten finns även den i Dubai. 

Dubai lockar folk och det tycks gå i en god riktning. I Dubai menar man att man kan göra 

                                                 
18 http://www.dubaicityfacts.com/history.htm 
19 http://www.homesdubai.com/about_dubai_economy.asp 
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dina fantasier till verklighet, och det marknadsförs också med noga utvalda ord som ska locka 

folk: 

 

” Dubai is internationally recognized as one of the top five safest cities in 

the world. Crimes against a person are extremely rare. Theft is similarly 

almost non-existent. You can expect lost goods to be returned before you 

ever reach a police station.”20 

 

Visserligen är ovanstående tagen från en sida som kommer ifrån Dubai, men propaganda eller 

inte, allt som skrivs måste stämma med verkligheten när man besöker platsen, och därför 

måste även uttalen kanske inte alltid men oftast vara korrekta, även om just detta uttalande 

kan tas med en nypa salt.  

I Dubai är det oftast soligt och det regnar bara några gånger om året, på vintern. Jämfört med 

många europeiska länder är det billigt att leva i Dubai. Det har också betraktats som en utav 

de mest attraktiva områden att bo på i hela världen, och har röstats fram till en utav världens 

bästa semester destinationer.21 

Dubai tycks ha allt. Skolorna är perfekta, barnen har alltid något att göra i form av 

aktiviteter. Bostäderna är stora, säkra och byggda för att hålla beläget vid havet. Världens 

bästa och billigaste köpcentrum, då importskatten endast ligger på 5 %. Överklassen har fina 

och lyxiga bilar som kan köras på bra vägar. Det finns 180 olika nationaliteter i Dubai.22 

Vad är det Dubai försöker göra? Bygga en stad som håller för alltid? Vill folk ha det här 

konceptet och hur länge till? 

   Självklart är detta marknadsföring av platsen, en vinklad propaganda bild som invaderar 

media och är där för att få folk att öppna sina ögon för Dubai. Sanningen är den att en 

överklass i kombination med en arbetarklass är inte alltid så harmoniskt som det låter i det här 

sammanhanget.   

 

3.2 Näringar  

 
Modernitet i Dubai handlar oftast om extraordinära materiella ting där lyxiga bilar och nya 

unika byggnader speglar en livsstil. I staden handlar det om stadens välfärd och tron på 

                                                 
20 http://www.homesdubai.com/about_dubai.asp 
21 http://www.homesdubai.com/about_dubai.asp 
22http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&lr=&q=info:xns1gIsvAoIJ:scholar.google.com/&output=viewport&pg= 
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stadens koncept. Dubai lockar inte bara turister, det här landet är revolutionerande i modern 

teknik och lockar stora namn som Microsoft, Intel Corporation och Sir Richard Branson 

(Virgin Group). I en dokumentär kallad Middle East 2.0 om Dubai gjord av Fenton Report 

intervjuas en taxichaufför från Dubai: ”The America thinks 50 years forward, but Dubai 

thinks 100 years forward.”23 Dubai är världens snabbast växande turistdestination.  

Att människan står som överhuvud gentemot naturen kan vi idag bevittna bara genom 

att se dagens attityd mot naturen från olika håll i världen. Georg Henrik von Wright sa en 

gång: 

 

”Uppfattningen om människan som oinskränkt härskare över naturen har 

blivit en förbannelse, som vilar över vår livsform. För att bli förbannelsen 

fri krävs en djupgående förändring av vår syn på människans ställning i 

skapelsens hierarkier.”24     

 
The Palm Jumeirah är en konstgjord ö i formen av en palm, konstruerad i havet. Med bostäder 

på ön etableras ett nytt samhälle med köpcentrum, underhållning, fina stränder, restauranger. I 

och med byggandet av denna konstgjorda ö vet de vad som går att göras i framtiden menar de 

i Dubai.  I Palm Jumeirah är det nästan ofattbart vad som har lyckats åstadkommas och under 

en så kort tid. Det erbjuds allt av det bästa, alla kategorier. Det här är inget småskaligt projekt, 

många av världens experter har tagit del i projektet och det har skett analyser av alla slag. 

Experter har tittat på vågornas förhållanden och andra värden i korallerna i havet för att 

möjliggöra en vision.25 Likt The Palm Jumeirah kommer The world bli konstruerad, men är 

som namnet avslöjar i skepnaden av världen. Det är en konstgjord värld i havet som har 

formen av världsdelar. Till sådana här projekt krävs utomordentlig kunskap om ekosystem 

och ett stort antal andra faktorer.26 

Burj al Arab är världens högsta hotell på 321 meter och är världens mest exklusiva och 

finns i Dubai. Den har en helikopter landbana och tennisplan på taket, och är byggd till 

formen av en mast och segel. Förutom det här är Burj al – arab den enda av sin sort. 

Arkitekturen utanför och inuti byggnaden är revolutionerande. 27 Ibland går detta fenomenala 

hotell under namnet ”världens enda sjustjärniga hotell”. Då kan man fråga sig hur det kan 

                                                 
23 http://www.jumeirah.se/ 
24 Eva Friman m. fl, 1999. s.115. 
25 http://www.thepalm.ae/ 
26 http://www.theworld.ae/ 
27 http://www.burj-al-arab.com/ 
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vara världens enda sjustjärniga hotell då det inte ens finns ett enda sexstjärnigt hotell. 

Visserligen är inte rankningen officiell, men det säger en hel del om standarden. Utöver dessa 

byggnationer öppnades ett nytt hotell under min studie. Hotellets namn är Atlantis och befinns 

på the palm Jumeirah, och bara fyrverkerierna på invigningsdagen ska ha kostat 20 miljoner 

dollar. En tillställning som varade i några minuter och visades på nyheterna världen över. Det 

spenderas pengar i Dubai i hög grad.  

Dubai är idag en utav de stora resemålen i världen, många söker sig till Dubai. Burj – Al 

arab även kallat ”världens enda sju stjärniga hotell”, är inte bara en vacker syn utan den drar 

även in enorma pengar. Dubai som turistmål drar in stora summor pengar. År 2006 besökte ca 

5 miljoner människor Dubai, en siffra som beräknas stiga med tiden.28    

 

3.3 Oljan, ”Det svarta guldet” 
 

Sedan mitten på 1800-talet har oljan varit känd och använts. Att olja ska bildas kräver ett 

förlopp på flera miljoner år, vilket gör det till ett fossilt bränsle.29 Människans viktigaste 

energikälla är idag oljan då vi är beroende av den för våra transportmedel. 80 % av 

människans energiresurser kommer från fossila bränslen. Dessa fossila bränslen påverkar 

naturen negativt och de kommer att ta slut. Det är det mänskligheten kommer att stå inför de 

närmaste decennierna. När vi talar om oljan i Dubai går den under termen petroleum. Ordet är 

latinskt och kommer ifrån pe´tra, sten eller klippa, och o´leum, olja. Som betyder bergolja, 

råolja, mineralolja eller bara olja.30  Jag väljer i arbetet att kalla den för enbart olja. 

Oljan satte fart på riktigt år 1859 när en man vid namn Edwin Drake fann en oljebrunn i 

Pennsylvania. Då startade en hel del diskussioner om ägarskapet av detta ”svarta guld”. Idag 

är den industrialiserade världen helt beroende av oljan. Nästan alla produkter vi ser idag runt 

omkring oss har ett ursprung i oljan. Oljan gör att vi kan transportera gödsel som bidrar till att 

producera mat, som i sin tur transporteras till våra butiker. Kläderna vi klär oss i, gödslet som 

hjälper oss att producera maten vi äter, de ätbara oljorna som vi lagar maten med. Mycket har 

alltså sitt ursprung eller är relaterat till oljan på ett eller ett annat sätt, då transporterna drivs av 

olja.     

William Know D´ Arcy, en brittisk äventyrare, var den första att upptäcka olja i 

Persiska viken. Då påbörjades borrningar i hopp om att hitta olja. 1892 skrev man på ett 

                                                 
28 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_421385.svd 
29 http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/527064olja/index.jsp 
30 www.ne.se 
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kontrakt med Storbritannien som innebar att man inte skulle göra några överenskommelser 

med någon annan än Storbritanniens regering. Storbritannien har alltså haft ett inflytande i 

Dubai. 1966 hittades olja i Dubai och 1969 började produktionen av oljan.31 Även om Dubai 

innehar olja och har en liten befolkning som lever i en välfärd saknar man inflytande i det 

globala politiska spelet som också är oljemarknaden. Dubai har olja men inte ett stort 

inflytande. Det här beror på att länder i norr som också har ett stort inflytande i det politiska 

spelet, har fler alternativ att välja mellan. Man behöver inte använda sig av en energikälla och 

OPEC olja (Organization of the Petroleum Exporting Countries) utan har flera och är inte helt 

beroende av oljan som enda energikälla. Det här gör att de har ett större inflytande och mer 

makt än Dubai. Bara för att Dubai innehar en naturresurs är inte det tillräckligt för att 

utvecklas till en produktiv ekonomi. Även om Dubai har investerat i många andra ekonomiska 

sektorer, är man beroende av försäljningen av fossila bränslen för att överleva.32       

”Peak oil” är en term som syftar till att förklara att den maximala utvinningen av olja är 

nådd. Det finns många idag som hävdar att den siffran är nådd. Skrämmande menar också 

många.33 Tillgången till information om hur mycket olja som finns i Dubai och vem som äger 

allt är begränsad. Stora oljeföretag i samarbete med Sheikhen i Dubai är de som har inflytande 

över oljan. En sak är i alla fall säker, det är att Dubai har mycket olja. Av de sju emiraten i 

landet är Abu Dhabi det som har mest, efter kommer Dubai som inte bara är beroende av olja 

utan även lever på turism. Den höga levnadsstandarden som finns i landet Förenade 

Arabemiraten finns för att Abu Dhabi delar med sig av sin oljerikedom. 

Att oljan kommer ta slut är ett faktum och oundvikligt. Därför måste vi söka oss till nya 

resurser. Vi måste söka oss mot nya riktningar som till exempel naturgas och kol, solenergi, 

vindkraft, fusion eller fission. Det finns förslag och idéer om hur och vad som kan göras i 

framtiden, men något måste hända nu då det är ett oundvikligt problem som måste åtgärdas 

inom kort. Vilken eller vilka av dessa lösningar som är det bästa och mest effektiva hör inte 

till sammanhanget men det som är säkert är att något utav dem eller en helt ny behövs som en 

lösning.  

Thomas Homer-Dixon väljer i sin bok The upside of Down, Catastrophe, Creativity, 

and the renewal of Civilization, att uttrycka sig med orden ”The world Economy Has No Plan 

B” ett citat som han själv tagit från en bankir.34 Att världsekonomin inte har någon plan B för 

tillfället är sant, och vad är då Dubais plan B? Kanske kärnkraft? I Dubai konsumeras det som 
                                                 
31 www.ne.se 
32 Ouis, 2002. s. 169.  
33 http://www.vtpeakoil.net/community/files/0007/peakoilintro_VPON200711.pdf 
34 Homer-Dixon, 2006 
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om det inte finns någon morgondag eller som om de har en naturresurs som bara de vet om, 

och resten av världen inte känner till. Realistiskt sätt är Dubais motto att investera i ny 

teknologi, men är det en teknologi som framtidens generation kommer ha nytta av? Bara tiden 

kan avgöra det!    

Det intrycket man tycks få är att Dubai inte skapar ny teknologi inom utveckling av resurser 

och minskade av konsumtion. Det verkar vara tvärtom, byggandet av alla dessa moderniteter 

tycks bara öka konsumtionen. Världen fick under 1970-talet beskåda en oljekris som skakade 

hela världsekonomin. Vi kan komma att få en repris av den krisen då oljan börjar ta slut.      

Det är lätt hänt att det glöms bort vad oljan har gjort för Dubai, även om den idag inte har en 

stor del av dess BNP. Med endast 3-5% av stadens BNP består av olja, men 10 % av världens 

alla oljereserver finns i Abu Dhabi, som alltså försörjer Dubai med olja.35 Det hela handlar om 

hur vi väljer att tolka siffror. Även om oljan står för endast 3% av stadens BNP så är oljan 

oerhört viktig, det hela handlar om at Dubai har fler inkomstkällor. Förenade Arab Emiraten 

förknippas oftast med sina oljetillgångar.36 

 

3.4 Planering och social utveckling 
 

Planering är viktigt i rummet och bestämmer förutsättningarna för dagens människor och 

nästkommande generation. Planeringen blir en politisk geografi när makt blir inblandat i 

planeringen för att utföra ett visst ändamål i rummet. 37 Planering är mycket viktigt för staden 

då den är avgörande för framtida beslut. Har man väl beslutat något och det träder i kraft kan 

det bli svårt att sedan omkonstruera. Hur markutnyttjandet ska ske är upp till det demokratiska 

samhället där alla ska vara med och bestämma. I Dubais fall finns en talan om välfärd och god 

infrastruktur. Men hur mycket är egentligen folket inblandat i planeringen av Dubai?  

Visserligen förespråkar Dubai solidaritet och välfärd och allt vad det innebär. Thomas 

Lundén skriver i Makten över marken, en politisk geografi, att det är viktigt att ha en 

militärteknologi i sin samhällsplanering.38 Han skriver också att det är mycket tack vare den 

militära teknologin att vårt kulturlandskap ser ut som det gör idag. Dubai kan attackeras i en 

viss framtid av någon stat som ser ett intresse i regionen. Å andra sidan är Dubai en 

välfärdsstat som utvecklas självständigt med utländska investerare världen över. Man är alltså 

inte beroende av någon. Ett militärt angrepp utifrån mot Dubai kan innebära att man slår ut en 
                                                 
35 http://www.expressen.se/nyheter/1.776488/oljan-star-for-bara-5-procent-av-bnp 
36 http://www.dubaiguide.nu/index.php/om-dubai 
37 Lundén, 1997 
38 Lundén, 1997 
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egen nationell investering. På 1800- talet till exempel fanns ett militärteknologiskt tänkande i 

byggandet av samhället.39      

Tekniken är likaså viktig i planeringsrummet, men problematisk. Om det går som man 

förutsätter är tekniken lyckad, men oftast är det tvärtom. Om tekniken ändras i en riktning 

man inte förväntat sig blir situationen plötsligt mycket problematisk. Om man tillverkar något 

idag kan det komma att ersättas inom en snar framtid, därför är tekniken inte alltid lätt att 

planera. Naturen är självklart en förutsättning för rummet. Om olja finns på platsen i stor 

mängd ges också förutsättningen att förrätta ändamål.  

En samhällsplanering kräver en hel del planläggning. Det är många aspekter som måste 

ses över. Hammarby sjöstad är ett exempel, där syftet för bygget inte blev av när många 

aspekter och aktörer inte delade samma meningar. OS 2004 arrangerades inte av Stockholm, 

vilket var syftet för Hammarby sjöstad då det skulle vara en slags ”by” där olympiaderna 

skulle bo. Planering kräver mycket granskning och är inte lätt. Miljonprogrammet är också det 

exempel på hur det kan gå fel i tid och rum. Man byggde något alldeles förhastat och så här 

några decennier efter ser vi vad konsekvenserna blir. Hus byggdes inte sammanhängande till 

varandra, ABC- områden blev inte som det var tänkt, vissa områden blev populärare än andra. 

Många områden satsades det på men det blev inte som man tänkt. 40 

 

“…Dubai is a melting pot where all the cultures of the world come 

together and where different races and religions understand the value 

of living together in harmony.”41 

 
Vad individen förstår utav Dubai är att det är en satsning mot framtiden. En framtid som 

inte går att förutspå. En välfärd med ett solidariskt tänkande och en bra utvecklad infrastruktur 

är vad Dubai försöker nå fram till. Det här är inte ett litet projekt, det är en stor satsning ur 

statskapitalet. Av de som bemöts under min studie är det inte konstigt att alla känner till denna 

region. Orsaken är ofta dess förmåga att marknadsföra och locka investerare. Det gör saker 

och ting fenomenalt. Varje dag ser vi fina arkitektarbeten och byggnader, men Dubai har tagit 

standarden till en annan nivå.  Att människor trivs i Dubai idag är en sak, men att nästa 

generation kommer att göra detsamma, är upp till tiden att bestämma. I dokumentärer kan 

man höra och se att människor oavsett kultur och ursprung lever tillsammans i Dubai sida vid 
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sida. Med hur många kulturer som helst lyckas man skapa ett koncept där människor är i fred 

med varandra. Dubai vill ha en idag och i framtiden välutvecklad region där man svart som vit 

kan leva bekvämt utan komplikationer. Att vara bäst innebär också att prestera på hög nivå, 

vilket kräver energi som utvinns av statskassans kapital som består av olja som därmed också 

tär på naturen. Dubais mentalitet bygger på att folket är trogen sin ledare som är Sheikh som 

står för välfärd och säkerhet för sina medborgare. Sheikherna är också officiell markägare. 

”Stammentaliteten” som jag väljer att kalla den, bygger på uppfattningen att Sheikhen är 

ledare för stammen. Idag är den inhemska befolkningen en minoritet i sitt eget land, vilket har 

gjort att den här stamkänslan inte dött ut. Man har ett speciellt band, män och kvinnor gifter 

sig oftast inom stammen, även de yngre generationerna följer detta, då det oftast är 

arrangerade bröllop. Polygami är vanligt för män i Förenade Arab Emiraten. 42 

Arbetskraftsinvandringen har ökat i Dubai då man satsat på en industrialisering av en 

annars glest befolkad region. Inga tecken på segregation har förekommit under studien då det 

enda som påträffas är ord som solidaritet och välfärd. Å andra sidan är en segregation inte 

något man nämner när en region som Dubai är i en påbyggnads fas där marknadsföring av 

regionen är aktuell. Om så är fallet är inte känt. 

Dubai tycks vara ett område med harmoni och en gemensam vilja, alltså välfärd. Men 

hur blir det för kommande generationer då den aktuella påverkan på naturen är för stor. 

Kanske kommer det att betyda en minskad välfärd. Folket är sammansmält och kan 

tillsammans uppnå mycket när man är enat.  

Tidigare nämnde jag i planeringsavsnittet att det kan vara svårt att dra sig ur något när 

man väl satt fart. Dubai bygger idag och har också kommit långt med byggandet. Nu är det för 

sent att sätta ett stopp på sin ”investering”.  Dubai skulle kunna vara i det stadiet att man 

kanske vill avsluta huvudsyftet och det är att bygga upp ett imperium, och sen tänka på 

naturen och försöka åtgärda eventuella miljöproblem. Miljöproblem uppstår som sagt när 

energi utvinns. Miljön är skör och minsta lilla påverkan har sina konsekvenser stora som små. 

Miljön känner av människans påverkan, även om det för oss inte är uppenbart. Att hålla på 

med en hög konsumtion och energianvändning under en längre tid betyder därmed att vi ger 

naturen en knytnäve. En knytnäve som kan komma att få sina konsekvenser mot kommande 

generationer.  

I religioner finns också en miljöetik som ser på naturen på olika sätt. Vissa kristna 

menar att allt Gud skapar är ”av goda ting” och inte bara människan, därför ska också naturen 
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hållas i gott skick. Det här kan också betyda att man förespråkar vegetarism på olika håll.  

Islam tror på en enda Gud, Allah den barmhärtige, som skapade skapelsen för att vägleda 

människan och som en prövning. Naturen står således i människans tjänst, men respekt måste 

finnas för naturen då miljöförstörelser kan drabba framtida generationer och även fattiga.  Det 

finns andra religiösa tankesätt som tillhör bland annat Gangesgruppen som härstammar från 

Indien. Där finns idén om reinkarnation och karma. Allt som har en själ kommer att fortsätta 

leva i en annorlunda skepnad, som bestäms av varelsens handlingar.43  

I Dubai är Islam den officiella religionen. I Islam och Kristendomen är man mer inriktad på 

livet efter döden. 
 

4 Dubais miljöarbete 

 
Här ges ett perspektiv på miljön och naturen i Dubai, och vad som skulle kunna vara en 

riktning mot en hållbar utveckling. 

Som tidigare nämnt har Dubai mycket tacksamhet till oljan, då den satte i gång mycket 

av det vi idag kan skåda på platsen. Oljeproduktionen och den sociala distributionen av den 

banade väg för rikedom och ändrade den tidigare livskvalitén betydligt på 1960-talet. Tidigare 

levde folket i extrem fattigdom och endast de rika handlarna kunde unna sig det 

materialistiska sakerna. Idag är Förenade arabemiraten en utav världens rikaste populationer 

per capita i världen. Förenade arabemiraten delar samma miljöproblem som resten av de 

industrialiserade städerna i världen. Den större delen av Förenade arabemiratens befolkning är 

koncentrerad i de större städerna medan de rurala områdena är glest befolkade. Den moderna 

livsstilen som vi idag kan se i området har satt sina spår i naturen. Grundvatten förluster, 

koldioxidutsläpp, avfall i naturen, föroreningar i haven av olja och avfall av andra kemikalier 

är en del av de miljöproblem som finns i regionen idag. Visst har man en utav världens rikaste 

per capita populationer, men man är också en utav de länderna i världen som konsumerar 

mest energi per capita. Den konsumtionen stiger också då det förbränns fossila bränslen. 

Grundvattnet är i sig ett problem då nivån på grundvattenytan sjunker och salthalten ökar i 

vattnet. Det här medför i sin tur att i de områden där det odlas försämras jorden, det bli högre 

salthalt i vattnet och jorden utsätts för torka. Förenade arabemiraten har den högsta 

konsumtionen av vatten per capita i hela världen varav 80 % av konsumtionen går till 
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miljövänliga projekt. Jordbruksministret tillsammans med fiske organisationer har byggt 

dammar för bevarandet av regnvatten som ska uppmuntra jordbrukare att använda effektiv 

bevattningsteknik. Det har nyligen hittats och utvecklats nya grundvattentäkter men dessa 

kommer att bli uttömda under en kortare tid. Direktören för jordbruksministret och fiske, 

Mohamed Saqr Al Asam uppger att nyligen gjorda undersökningar talar om att Förenade 

Arabemiraten konsumerar 10 gånger mer vatten än vad det finns regnvatten sparat under 

jorden.44 

Miljöproblem finns överallt, vissa har större problem än andra, det varierar från region 

till region. Det handlar om hur människan beter sig i tid och rum. Ett agerande idag behöver 

inte vara likadant i framtiden. Havet vid Dubais kust skulle kunna vara renare än vad det är 

idag. Mycket beror på dessa stora öar man bygger i havet där sand används i stora mängder 

som gör havet grumligt och äventyrar korallreven i havet. När det finkorniga sedimentet (silt) 

rör på sig i havet blockerar den solljuset som i sin tur inte når fram till korallreven.45   

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, får inte kvävehalten överstiga 10 milligram 

per liter i grundvattnet. I Förenade Arabemiraten är den halten 75 milligram per liter. 46 

Den höga levnadsstandarden som folk lever idag har påverkat naturen då produktion av 

handelsvaror tär på miljön på ett eller ett annat sätt. Faktum är att all produktion av 

handelsvaror inte påverkar miljön direkt genom till exempel avfall men produktionen betyder 

att man måste använda energi som i många fall betyder i form av fossila bränslen. 

Miljövänliga aktivister menar att orsaken och förklaringen till den dåliga påverkan på naturen 

är konsumismen och materialismen.47 Pernilla Ouis författaren av boken Power, person, and 

place, som är en humanekologisk studie, genomförde ett fältarbete i Förenade arabemiraten. 

Under sin vistelse i regionen nämner hon att hon inte möter någon eller något som i stor skara 

påvisar att minskandet av konsumtionen är ett alternativ till en bättre miljö. Miljövänner 

brukar också mena att den handelsvaran som är mest skonsam mot naturen är den som du inte 

köper, och att det är just konsumtionen och materialismen som är förklaringen till att vi idag 

står inför problem med miljön. 48 Regeringen i Förenade arabemiraten tillåter inte förvaring 

av farliga avfall inom landets gränser, och har ett program för återvinning av ofarliga avfall.    

Bilar är ett stort problem i regionen. Föroreningarna av dessa är stora och bensin är billigt då 

staten har tillgångarna och kan vara ett ekonomiskt stöd underifrån. Det här betyder att 
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befolkningen använder bilen till långa och korta sträckor. Pernilla Ouis skriver att hon inte 

kunde märka någon medvetenhet om föroreningarna som bilar orsakar under sitt fältarbete.49    

Ekosystemen vid kustlinjen är känsliga och i stor fara då det bland annat sker oljeutsläpp och 

industriavfall vid området. Oljeutsläppen i havet är ett stort och svårt problem man handskas 

med. Man har gjort försök att skapa naturreservat för att bevara utrotningshotade arter, men 

många arter har redan utrotats i regionen. Idag finns en organisation som går under namnet 

Federal Environmental Agency (FEA) vars uppgift är att uppnå en enighet mellan emiraten 

gällande miljöproblem. Organisationen står bland annat för bevarande av naturen i staten, 

regler för skadegörelse mot naturen, speciellt den som kan påverka människans hälsa, 

bevarande av naturresurser och jordbruksgrödor, djur och havsliv. Organisationen satsar på 

lämpliga insatser och åtgärder för att förhindra försämring av miljön.  Sheikh Zayed sade år 

1998 i ett tal om miljön: 

 

”…We cherish our environment because it is an integral part of our 

country, our history and our heritage. On land and in the sea, our 

forefathers lived and survived in this environment. They were able to do so 

only because they recognized the need to conserve it, to take from it only 

what they needed to live, and to preserve it for succeeding generations”50    

 
I det här uttalandet talar Sheikh Zayed om hållbar utveckling. Det här är vad hållbar 

utveckling handlar om. Deras förfäder förstod betydelsen i att bevara miljön och använde det 

på så sätt att de bara tog det som de behövde av naturen. Hållbar utveckling handlar bland 

annat om hur man hushåller med naturresurser. Men förhåller sig dagens människor i Dubai 

på samma sätt till ett hushållande? Lundén skriver att lagstiftning kan tillämpas i en 

miljöpolitik, men att de lagarna följs inte alltid är självklart. Det finns många relationer i 

samhället som måste förstå sig på lagarna. Lundén tar upp exemplet där en tjuvskytt inte ser 

fördelen med lagen om naturen, vilket resulterar i att han skjuter de sista arterna.51 

Enda sedan grundandet av Förenade Arabemiraten har ett mål varit att bevara naturen. 

Men det projektet har inte satt igång på fullaste allvar. En utav orsakerna skulle kunna vara 

moderniseringen. I regionen prioriterades andra saker före naturen så som bättre välfärd för 

befolkningen i form av utbildning och hälsa. Men under senare år har man blivit mer 
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medveten om naturen. Jämfört med andra länder i närområdet är Förenade Arabemiraten, till 

skillnad från t.ex. Kuwait, medveten om sin natur och bevarandet av den. Tack vare Sheikh 

Zayed har bevarandet av naturen blivit uppmärksammat då han har gjort otaliga försök att 

göra folket medvetet. En annan metod man använts sig av är att dela ut priser för goda 

insatser i miljöbevarandet.52 Lundén skriver att människans påverkan på naturen kan delas 

upp i två olika slag, han kallar dessa avsiktliga och oavsiktliga. I och med dagens kunskap om 

naturen har den avsiktliga påverkan på naturen ökat då makthavare har alternativet att inte 

påverka naturen negativt men trots detta sker det.53 Lundén menar att ingen del av den naturen 

vi ser idag är opåverkad av människan.  

Det görs projekt för ”ett grönare” Förenade Arabemiraten med palmträd och 

grönområden. Det här diskuterar Ouis som en del av moderniteten i sig och att det är modernt 

att ha palmträd och grönområden lite här och var. I Dubai byggs gröna parker och 

grönområden. Det behöver alltså inte alltid vara en satsning mot en grönare miljö utan att det 

är mer en del av samhällsutvecklingen. 

Sheikh Zayed har utvecklat en term som heter Zayedism som syftar till en grönare 

miljö. Han menar att det har skett mycket förändring och man har fått stå inför många 

problem då experter i jordbruk sagt att marken inte hade någon framtid på grund av den typ av 

jord det är. Men med Guds välsignelse och folkets beslutsamhet lyckades man göra om en 

öken till ett grönt område. Ouis skriver att Sheikh Zayeds tänkande grundar sig i olika 

aspekter från hans barndom då han levde i naturen och lärde sig att överleva i den hårda 

ökenmiljön. Han grundade då kunskapen om vildmarken och landet. Hans syn på naturen och 

bevarandet grundar sig också i hans tro som är Islam där det är människans plikt att vårda 

naturen och världen han lever i. 54 Vi får inte glömma att människan inte alltid tänkt på miljön 

lika mycket som vi gör idag. Det är något som uppstod i politiken på mitten av 1900-talet, och 

då blev man mer uppmärksam om att naturen måste man hushålla med. Så 

miljömedvetenheten har inte alltid varit lika aktuell som den är idag i modern tid.55 

I boken beskriver Ouis hur kamelen är en symbol för naturen och hur samspelet mellan 

just kamel och människa förhåller sig, och hur moderniteten har påverkat kamelens existens. 

Under 1970 talet sjönk antalet kameler drastiskt i Förenade arabemiraten, men på senare år 

har antalet kameler kommit att öka. Nu stiger antalet kameler i regionen ordentligt och 

politiska och vetenskapliga institutioner satsar ordentligt på marknadsföringen av dessa djur. 
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Kamelen ses som en del av familjen, de får också egna namn så fort de föds. Man behandlar 

djuren med kärlek och omsorg. Men varför behöll man då djuren, och varför är det helt 

accepterat och inte ociviliserat att äga en kamel? Är det en fråga om kärlek? Kamelen behövs 

dessutom inte längre på marknaden. Det är dessutom ekonomiskt svårt att sköta dessa djur. 

Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan sa en gång:  

 

”we are in debt to camels…therefore we are obliged to protect them, and 

those who grew up with them. Protecting the camels (al-hejin) means 

providing material benefits and interests for their owners”56(valt typsnitt, 

eget)  

  

Kamelen och dess existens i Förenade arabemiraten tycks vara en kultur och återinförandet av 

en tradition, vilket också Sheikh Zayed uppmuntrade i sitt uttalande. Kamelen används idag i 

något som kallas kamel-race som är en sport. Återinförandet av kamelen i regionen kan ses 

som ett försök att behålla en kultur från beduinerna och inte påverkas allt för mycket av 

moderniseringen. Där kamel-racing har etablerats och blivit seriöst, hålls kulturen med 

kamelen vid liv. Idag finns det också moderna motorvägar för bilar, därmed försvinner 

kamelens syfte i praktiken. Vissa hävdar att kamelens syfte och nyttjandet av djuret har gått 

över till ett kulturellt värde, där kamel-racing är det enda som håller djuren vid liv och gjort 

det lönsamt att äga kameler idag. Det finns mycket att lära här i ett hållbart tankesätt. 

Kamelen nyttjades av befolkningen under flera år, men gick över till ett kulturellt värde eller 

symbol. Att kärleken till kamelen finns behöver inte rakt av betyda att det är kärleken till hela 

naturen och att man genom att älska kamelen också älskar hela naturen ur en helhetssyn. Å 

andra sidan betydde kamelen mycket och bidrog med mycket som mjölk, kött och transport 

osv. Det här skulle lika bra kunna kallas tjänster av ekosystemet. Människan utnyttjade alltså 

ekosystemet till det stadiet när det inte var användbart längre. Senare utvecklades kamelen till 

en sport som idag inte är lika ekonomiskt givande som förr. Hållbar utveckling handlar om 

just detta. Idag finns bilar i området, men de skulle fortfarande kunna välja att använda sig 

utav kamelen. I en hållbar utveckling väljer man att hushålla med det som vi har lite av (olja i 

form av bilar) och använder sig istället av en resurs som är förnybar (kameler) för att 

kommande generationer ska ha nytta av just den icke förnyelsebara resursen (oljan). Så är nu 

inte fallet, men det skulle kunna vara så om vi människor tänkte mer på morgondagen. 
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Realistiskt sätt så fungerar det inte på så vis, bilen är betydligt snabbare än kamelen, men 

grundtanken om hushållning av resurser finns i sammanhanget, även om det är en kultur som 

etablerats och inte en hållbar utveckling.57Det handlar om betalningsviljan, alltså hur stor 

viljan är hos oss människor att välja bort något för att få något annat i retur. Vi måste sätta ett 

ekonomiskt värde på miljön.58 Sheikh Zayeds föregående uttalande om kamelen skulle lika 

bra kunna handla om hållbar utveckling. 

Det intressanta med oljan och naturen är hur vi människor resonerar vad det gäller pris 

och värde. Vad är priset på naturen och vad är dess värde, och kan man sätta ett pris på 

naturen. Många menar att värde och pris skiljer sig. Det intressanta är hur vi resonerar när vi 

ska sätta ett pris på något, vilket jag också kommer att ta upp senare i arbetet då jag intervjuat 

folk om just detta. Hur tänker folk när de sätter ett pris på något och hur mycket är värdet på 

det? Hur kan man sätta ett pris eller ett värde på naturen? Skapades naturen för människan 

och ska allt som naturen kan ge oss förbrukas. Eller är det ett samspel mellan människa och 

natur som måste hållas i balans? Ett sätt att värdesätta saker och ting skulle vara att se på 

saken i fråga och fundera över hur mycket nytta den har. Men det blir komplicerat när vi ser 

på naturen och försöker värdesätta den. Ekosystemet fungerar tack vare dess alla 

komponenter. Ett pussel utan vissa delar är inget pussel, så länge några delar fattas. 

Ekosystemet är byggt på ett liknande sätt där allting är i samspel med varandra på olika sätt. 

Människan har inte all kunskap om alla ting och kan därför inte heller sätta ett pris på allt i 

naturen. En viss blomma är för oss idag kanske inte det mest värdefulla i naturens fauna 

(metaforiskt). Men om ett par år får vi lära oss att blomman tillgodoser en annan komponent i 

naturen som då kan komma att vara borta då vi inte såg den stora bilden och utrotade en hel 

del av dessa komponenter. Då har vi ett pussel med många bitar som saknas och kommande 

generation lever begränsat. Därför kan värdet vara en fråga om tid och rum. Tiden kan avgöra 

värdet på en komponent i naturen som vi senare får betala priset för. Eftersom olja kommer 

från naturen finns det ingen kostnad på produktionen och därmed kan det inte heller prissättas 

med omsorg. Det kostar att utvinna olja, men tiden det tar för olja att produceras är flera 

miljoner år. Hur värdesätter man då oljan och naturen? 

Det finns många teorier om hur saker och ting ska värdesättas av bland annat 

Aristoteles, Adam Smith, Baudrillard, och Karl Marx. 59 I detta arbete anpassas den 

sistnämndas teori. Karl Marx menade att arbetskraften i sig utgjorde värdet av en handelsvara. 
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Där summan av värdet på en handelsvara bestäms av hur mycket kvantitativ tid som 

investeras och det värdet är baserat på sociala relationer. Det här betyder i sin tur att 

investeringen av arbetskraften som mäts i tid för utvinningen av olja också är värdet.60 Det vi 

inte ser framför oss är dessa flera miljoner år det tar för oljan att produceras av naturen så 

därför ”arbetar” också naturen. Då kan vi tillämpa naturens tid i Marx teori. Naturen är 

komplicerad och inte lätt att handskas med då vi inte vet allting om den. Frågan är om vi 

respekterar naturen tillräckligt. Det tar flera miljoner år för oljan att produceras och samtidigt 

går det flera gånger snabbare för oss att nyttja den. Faktum är att energi inte uppstår ur tomma 

intet. Den utvinns från naturen och vi är beroende av den. All ekonomisk aktivitet kräver 

energi.  

 

“To sum up, when it comes to energy, and particularly when it comes to 

conventional oil, we’re constrained on every side: our appetite for energy 

is enormous and quickly growing; we’re deeply dependent on oil to satisfy 

that appetite, yet oil’s supply is tightening quickly; some alternatives to oil 

endanger national and international security, while others are technically 

or economically infeasible; and just about anything we do will have major 

impact on the planet’s natural environment.”61 

 

5 Intervjuer 
 
Intervjudelen i undersökningen är avsedd att bidra med ett bredare perspektiv för värderingen 

om naturens resurser och nyttjandet av den. Intervjuerna bidrar också till att tillföra 

miljöetiken och skapar också uppfattningar om huruvida vi ska se på naturen. Beroende på 

hur vi är geografiskt lokaliserade kan också uppfattningen och synen på naturen variera. 

Intervjuerna påvisar också att vi som människor kan ha delade meningar beroende på kultur, 

således bidrar intervjuerna till en splittrad allmän uppfattning om naturens värdering. Därför 

kan det genom intervjuerna dras en slutsats om att en gemensam norm om naturen inte 

existerar där kultur och sociala processer påverkar uppfattningen om naturen.   
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61 Thomas Homer-Dixon ,The upside of Down, Catastrophe, Creativity, and the renewal of Civilization, 2006 
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Upplägg av intervjuer; 

 

- varje individ som intervjuats har svarat på frågorna enskilt och inte i grupp, för att inte 

påverkas av andra individers uppfattning om naturen. 

- Dessa har också besvarat frågorna inom 15 minuter. Tidsramen bestämdes för att de som 

intervjuats inte ska kunna hinna reflektera alltför brett och istället svara på frågorna 

utifrån en förbestämd uppfattning.  

- Alla intervjufrågor är sammanställda på ett papper och besvarades skriftligt.  

- Alla som intervjuades har inte haft koppling till någon annan av de övriga som blivit 

intervjuade. Detta för att försäkra mig om att alla tar ställning utifrån sitt eget tänkande.  

- Som en bakgrund till frågorna har de som svarat fått en inblick i Dubai genom en kort 

genomgång av Dubai och hållbar utveckling; 

 

”Dessa intervjuer är avsedda att användas i en studie där svaren kommer att 

sammanställas och jämföras för att se ifall människor i allmänhet värderar 

naturen på ett och samma sätt.”  

 

”Dubai är en stad i Förenade Arabemiraten, staden är rik och innehar stora 

inkomstkällor då utländska investerare kommit in i staden. Fri tull och en 

kosmopolitisk anda speglar vardagen i Dubai där moderniseringen blir allt 

mer utvecklad och materiella ting och byggnationer produceras i hög takt. 

Dubai har också en del av den bristvaran som håller på att ta slut, oljan. 

Landet producerar i hög takt trots världens behov av oljan. 

Hållbar utveckling är viktig för att kunna ta ställning i denna fråga om 

Dubais nyttjande av en bristvara. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt 

som handlar om att ta hänsyn till sociala ekonomiska och ekologiska 

processer för att det i framtiden ska gynna den nästkommande generationen. 

Genom att undersöka dessa olika områden kan man få en uppfattning om 

huruvida Dubais koncept är hållbart. Intervjuerna är därför en bidragande 

faktor till den sociala aspekten i hållbar utveckling, då dessa svar kan höja 
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förståelsen om hur vi som människor tänker om naturen. När dessa svar 

sammanställs och förs in i hållbar utveckling som ett förhållningssätt kan 

också uppfattningen om Dubais hållbara koncept framgå tydligare.”        

 

Intervjuerna tydde på en likartad norm. Alla som intervjuades hade levt i Sverige under längre 

tid och var nästintill assimilerade i det svenska samhället, vilket visade på en gemensam 

uppfattning om värdet på naturen. Enstaka svar antydde på olika uppfattningar i vissa 

anseenden men i det stora hela var svaren av samma sort. De menade att naturen måste vi 

hushålla med då vi ställs inför kommande utmaningar. De ville vara medmänskliga, ha ett 

större miljömedvetande, många ville anpassa lagar som bestämmer hur mycket som ska få 

nyttjas. I frågan om det går att prissätta naturen svarade alla, Nej den är oersättlig och att 

människan är en del av naturen i ett ömsesidigt samspel.  

 

”Det handlar om att ge och ta men med respekt och hänsyn. Utan naturen 

skulle det inte finnas liv, men det betyder inte att vi kan utnyttja dess 

resurser till max.” 

 

”Egentligen inte, eftersom utan naturen så finns vi inte längre, och då finns 

inga pengar heller.” 

 

Många menade att man istället för att spendera allt nu kunde man spara i Dubai och leva ett 

garanterat stabilt liv under längre tid, istället för att chansa och bygga i full fart. En hel del 

menade också att om man nyttjar resursen som man gör ska man också kunna stå inför 

konsekvenserna och ta ansvar. Alla var också överens om att Dubais miljöhot var stort och att 

mycket av konsumtionen var fel. Intressant var när en utav det som intervjuades vände på 

tankesättet och sade:  

 

”Att leva i överdriven lyx medan andra människor är fattiga känns sjukt. 

Men för att ändra det måste man förändra strukturen på allting. Utan 

konsumtionen i Dubai skulle många människor på andra sidan jorden inte 

ha några jobb och säkert leva sämre än de gör idag. Dom är beroende av 

vår konsumtion i väst.” 
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Dubai förser alltså folk från olika delar av världen med arbeten och gör att folk i inte står som 

fattiga. De försörjer alltså folk och arbetstillfällen i Dubai är stora. Siffran på antal fattiga i 

världen kan komma att stiga om det visar sig att Dubais konsumtion inte är lönsam, även om 

man idag drar ner på den siffran. Då är deras försörjning av fattiga en plus, minus, noll 

situation. Dessutom blir folk fattiga redan idag då konsumtionen i Dubai skulle kunna 

användas som bistånd för fattiga. Försörjningen av fattiga med arbetstillfällen är kanske en 

fråga om billig arbetskraft.  

   Det flesta menade också att människan var den som satt ekosystemet i obalans:  

 

”Människan äger inte jorden, utan är en del av den. ” 

 

Dubai innehar oljan som också är deras egen ägodel, rent teoretiskt. Vad det gör med 

pengarna av sin egen produktion är deras egen ensak, men när det påverkar hela 

mänskligheten och kommande generationer är det ett kontroversiellt problem.  

De flesta var enade om att Dubai var en fråga om pengar och att miljötänkandet inte var lika 

stort som viljan att tjäna pengar: 

 

”… När det gäller Dubai tror jag att det handlar om att tjäna pengar och 

framför allt lägga pengar på extravaganta och exklusiva skyskrapor, hotell 

och konstgjorda öar. Man hade nog önskat att det låg en god tanke bakom 

all infrastruktur men jag ser den tyvärr inte.” 

 

”Dubai överkonsumerar och allt handlar om lyx och standarden där är hög, 

de kan säkert hålla på så ett tag men till slut tar resurserna slut och detta 

kommer ju inte gynna framtida generationen.”     

 

Intervjuerna talade för att de sociala – kulturella dimensionerna som vi i Sverige delar med 

varandra har en gemensam uppfattning om naturen då våra värderingar och normer är 

avsevärt lika. Tydligen tänker man inte på samma sätt i Dubai som vi gör i Sverige. Svaret 

ligger i att Dubai är kosmopolitiskt, dvs. det finns ingen gemensam kultur i majoritet. Det är 

en region med alla världens kulturer vilket också gör det svårt att ha en gemensam värdering 

på naturen. Därmed konstateras att den kulturgeografiska skillnaden, dvs. människans 

förhållande till jorden i olika delar av världen inte är lika.         
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6 Analys 
 

Inledningsvis måste det påpekas att Dubai är komplicerat. Det är ingen vanlig stad, och 

förmågan att få ett grepp om huruvida den hållbara utvecklingen är god är till viss grad 

svårtolkat. Svaret ligger i olika aspekter som spelar stor roll idag och inför framtiden:   

 

6.1 Ekonomiska aspekter 

 
Ekonomin i Dubai är tillräckligt stark för att verkställa dess intressen och är kapabel till att 

bygga ett imperium idag. Folket är också enade om att det som försiggår i Dubai inte är fel. 

Inga tecken på motståndsrörelser har nämnts i den litteratur jag granskat. Dubais befolkning 

är inte stor alls och det här är ett problem i sig då folkets röst inte heller är så hög när också 

Sheikhen har en stark position. Allt som sker är mycket på Sheikhens begäran då marken 

också tillhör denne. Dubai utvecklas oavsett vår vilja. Vi kan inte heller bevisa att det Dubai 

gör är fel ur ett framtida perspektiv. Det kan visa sig vara genialiskt eller helt tvärtom. Det 

låter vi tiden avgöra. Antingen skadas naturen ordentligt eller så skapas bättre förutsättningar 

för kommande generationer. Det som kan användas som motargument är Dubais många 

miljöproblem.  

         Planeringen är likaså viktig. Vi står framför en oviss framtid där våra resurser är 

ändliga, och inte minst i Dubais fall. Människan måste planera saker i yttersta detalj dessa 

dagar och allt vi idag gör kan komma att få betydliga konsekvenser i framtiden. Om den 

teknik som används idag inte är miljövänlig hur ska den då vara det i framtiden. Dubai 

behöver utveckla ny teknik för människa och miljö, inte enbart människa. Dubai är unikt med 

andra ord, dess agerande kan ses närmare på och bör följas i sin utveckling mot framtiden. 

Miljöproblemen är det största argumentet mot Dubais koncept. Att konceptet tär på 

naturen är uppenbart. Vem betalar Dubais ”böter” för miljöförstöring, och hur länge får man 

fortsätta i samma riktning? Vad händer härnäst från Dubais håll? Dubai fortsätter att 

överträffa människans förväntningar. Någon gång kan det bli för mycket och då kan de tära på 

naturen på ett sätt som människan inte heller kunnat skåda. Dubai har olja, och den kommer 

att ta slut. Det här ska vara en investering inför framtiden och ett koncept som nästa 

generation ska kunna ha nytta av. En god ekonomi har Dubai vilket gör att man kan verkställa 

sina behov (se rubrik: hållbar utveckling). Dubai är en fråga om tid och rum i allra högsta 

grad. Det hela handlar om hur människan agerar i rummet, där tiden är betydligt viktig för 
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dess fortsatta existens. Platsen i sig med dess resurs utgör möjligheten att agera, som i sin tur 

måste vara kopplad till tidsperspektivet som har den avgörande betydelsen för Dubais 

fortsatta välfärd. Dubais geografiska lokalisering är i sig en välsignelse då uträttande av 

byggnationer och konstgjorda öar och exklusiva ting är en möjlighet då inte minst olja befinns 

på platsen. I Dubai byggs det och pengar flödar. Detta sätt att spendera pengar på är ingen 

självklarhet. Det hela avgörs i uppfattningen om naturens värde som bestäms av kulturens 

värderingar och normer som finns i rummet. I det här fallet väljer Dubai att spendera och se 

naturen som en förutsättning för människan, och inte i alla fall ett samspel mellan människa 

och natur. I sammanhanget är människans största fiende tiden. Vi brottas mot tiden när vi 

behöver lösningar för våra resurser. Med tiden kan lösningar finnas då människans effektivitet 

spelar huvudrollen. Karl Marx teori om att människans kvalitativa arbetskraft är summan av 

varan är också i det här fallet anpassbart. Allt som idag produceras i Dubai är inte alltid 

kvalitativt. Produkterna i form av hus ses som dyra investeringar, när det egentligen är 

bevarandet av naturen som är det mest värdefulla. All arbetskraft som används till byggandet 

av nya hus och konstruktioner kan istället användas för utveckling av ny teknik för 

miljöbevarandet. Vi värdesätter moderna byggnader men vad är värdet på naturen?   

 

6.2 Ekologiska aspekter 

 
Det allmänna miljömedvetandet är inte så stort även om Förenade Arab Emiraten är det i 

jämförelse med andra länder i området. I Sverige är vi mycket miljömedvetna därför kan vår 

syn på deras agerande vara hård. Oavsett om vi är hårda eller inte ska människan vara ytterst 

medveten om de påverkande faktorerna som sker när vi tär på naturen.  Attityden mot naturen 

måste vara densamma vart i världen vi än lever. För att bevara naturen måste vi alla vara 

enade om samma mål. Alla ser vi inte på naturen på samma sätt, vilket också är ett problem. I 

en region som Dubai bevittnar människan också om det här oliktänkandet gentemot naturen. 

Faktorer som påverkar synen är: 

Zayedismen det vill säga sheikhens grundade av ett miljötänkande till folket, är något 

som måste växa och bli större. Miljömedvetenheten finns där men måste utvecklas.  

Modernitet är i sig inte en ursäkt för påverkande faktorer. Moderniteten kan fortfarande 

vara miljövänlig om vi spelar våra kort rätt. Miljömedvetandet blev aktuellt på mitten av 

1900-talet, det måste betyda att vi idag ska hushålla mer och vara mer försiktiga i vårt 

nyttjande av resurser.  Därmed kommer också planeringen in i bilden där vi måste planlägga 
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allt och inte agera spontant och allt för fort. Kommande generationers mål måste också 

inkluderas i planeringen. Sociala faktorer som samspelet mellan människor i rummet och dess 

syn på naturen är viktig. 

Det blir svårt att kategorisera Dubai i ett hållbart koncept utifrån undersökningen och 

utifrån moraliska värderingar om naturen. Om Dubai (rummet) har en hållbar utveckling 

under denna tid är svaret nej. Dubai uppfyller inte alla kriterier och är inte heller en 

självklarhet för kommande generationers välfärd, därmed är tiden en utav de avgörande 

faktorerna i rummet för Dubais hållbara utveckling. Tiden är det som avgör om Dubais 

koncept är bra idag och i framtiden. Men värderingar och uppfattningar om naturen behöver 

inte alltid vara densamma som den är idag. I framtiden kan Dubai komma att ändra sin syn 

och attityd till naturen och agera på ett annorlunda sätt i rummet.      
 

6.3 Sociala aspekter  
 

De social-kulturella dimensionerna har inga oenigheter i rummet. Det finns alltså inga delade 

meningar om vad som ska göras och inte göras. Sheikhen har makten men inga tendenser till 

motstånd från befolkningen. Det finns alltså inga skillnader i etiska resonemang. Är då den 

önskvärda sociala- ekonomiska utvecklingen från Dubais sida ekologiskt hållbar? Kanske 

både Ja och Nej, med mer åt Nej sidan. Ja, för att den teknik som kan utvecklas kan vara en 

utveckling mot en bättre miljö i framtiden, och Nej för att den inte är det idag. Lever vi i 

framtiden? Nej, vi lever inte i framtiden, men å andra sidan ska kommande generationer göra 

det. Dubai är på det sättet komplicerat i sitt agerande.        

Religionen kan också ha en betydelse då man förlitar sig på Gud som också är den enda 

som kan förinta världen. Därför bygger man också utan bekymmer. Det skulle kunna vara en 

förklaring till attityden till naturen från Dubais sida, för att religion har också en plats i 

sammanhanget. Naturen står i människans tjänst i Dubai. 

Det intressanta med humanekologi är att den berör miljöetiken, det vill säga människans 

enskilda värderingar och normer i förhållande till miljön. Vilka värderingar bör en människa 

ha och vilka är etiskt acceptabla. Alla människor är inte enade i ett sådant tänkande då vi 

också innehar olika sociala relationer och kulturer. Därför påverkas också naturen på olika 

sätt på olika områden världen över. Vilket också erfars genom en studie av Dubai. Sverige 

och Dubai i parallell till varandra driver inte samma miljöpolitik till exempel. Vi ser inte på 
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naturen på samma sätt, där sociala – kulturella dimensioner spelar en stor roll tillsammans 

med ekonomi.  Därmed påverkas naturen på olika sätt på de olika områdena.   

Viktigt som ledare i en stat är att ingjuta miljömedvetenhet i den allmänna 

dagordningen. Som politiker har man makten att påverka sin befolkning därför har den 

personen en plikt då hans beslut inte bara påverkar dagens människor utan även kommande 

generationer. Vad Dubai gör idag kan vara en osäker påbyggnadsfas i ett både ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv.  

 

7 Diskussion och slutsats 

 
7.1 Diskussion 
 

På 1970-talet kom världen att skakas av en oljekris som också människan kunde ta sig ur. 

Människan ställdes mot väggen och såg allvaret i situationen. Det är kanske det som vi idag 

inte ser, allvaret. Vi lever i en tid då bekvämligheten finns kvar och förändringar inte ses som 

aktuella. Vi har inte sett det fulla allvaret i situationen. När människan sätts under press är 

prestationsförmågan, högre vilja jag hävda. Människans kapacitet att förändra sina behov är 

idag inte lika stor som på 1970-talet då man också brottades mot tiden. Att oljan tar slut kan 

vara en dålig sak, å andra sidan kan det vara bra. Det svarta guldet, gör också himlen svart i 

form av konsumering, som koldioxid och så vidare. Människan har mycket att lära av sin 

dåliga förbrukning av oljan. När oljan också tar slut kanske vi inte längre kommer att tära på 

naturen på samma sätt som vi gör idag. Hur ska man ta sig till Dubai om oljan är slut? Om 

Dubai nyttjar en resurs till högsta grad och frambringar ett imperium av världens lyx, och inte 

olja som transportmedel kan ersättas. Hur tar turisterna sig då till regionen? Dubais hela 

koncept kan visa sig vara fel om oljan inte ersätts med ett nytt eller alternativt transportmedel 

då oljan tar slut. När oljan tar slut och ett nytt transportmedel inte finns, står Dubai med ett 

lyxigt imperium utan kunder.  

Teorin om hur de tre dimensionerna det vill säga, ekonomiska, ekologiska och sociala - 

kulturella dimensioner samspelar är i Dubai inte i samspel med varandra helt. Dubai har 

många förutsättningar för att lyckas med en hållbar utveckling, men det sker ett avbräck när 

miljön påverkas på ett negativt sätt. Visserligen är det svårt att under all aspekter i rummet 

lyckas att inte påverka naturen på ett negativt sätt, men när orsaken är tydlig förblir det en 
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fråga om etik och moral gentemot den sköra naturen. Därför är också Dubai inte en hållbar 

utveckling.       

Människan som enskild individ i ett samhälle har egna behov. Tillsammans som en hel 

mänsklighet måste vi ha ett likadant behov. Den här studien påvisar att människor på olika 

områden på jorden har olika värderingar och normer. För att vi ska åstadkomma en förändring 

vad det gäller hållbar utveckling, måste vi ha gemensamma normer i ett naturbevarande 

perspektiv. Se hur vi tär på naturen, arter utrotas på land och i hav. I Europa sker 

demonstrationer mot överfisket i Asien, och i persiska viken dumpas olja mot mångas 

besvikelse.  Vi har inte alla samma behov och värderingar, har jag konstaterat, där kulturen 

och de sociala dimensionerna spelar stor roll. Elfenben ses som värdefulla och en livsnäring 

där men här är det ett brott mot naturen.    

Hur ska vi döma Dubais agerande? Många menar att man dömer människor genom 

deras handlingar. Stal man är man en tjuv och tär man på naturen är man inte humanitär. 

Strider Dubai mot hela mänskligheten? Under min studie har många frågor ställts och det 

flesta svaren kommer med tidens gång, då också det här är en studie i tid och rum. Idag ser vi 

oljan i sin verkliga form imorgon läser vi om den i historieböcker. Kanske blir Dubai det bästa 

som gjorts för framtiden, eller kanske det mest lönlösa.   

Det intressanta är hur oljan i Dubai endast står för en mycket liten del av stadens BNP. 

Men det har sin förklaring i all den verksamhet som finns i Dubai som det finns mycket 

pengar i. Betyder det här att Dubai har lyckats ersätta oljan? Nej, oljan är från naturen och 

min uppfattning är att även om man lyckas kompensera oljans inkomster så kommer 

framtiden att tala för sig, då det eventuellt kan behövas olja även då. 

3 % av Dubais BNP är oljeinkomster. Att siffran är så låg tyder inte på att oljetillgången 

är liten. Som tidigare nämnt finns en betydlig del, närmare 10 % av världens oljereserver i 

Förenade Arab Emiraten. 3 % kan verka lite men det handlar inte om att regionen inte innehar 

stora mängder olja. Dubai har lyckats bygga upp en rad av olika inkomstkällor, därmed 

sjunker också oljans siffra. Oljan är första droppen i bägaren och resten av inkomstkällorna är 

det som fått bägaren att rinna över. Betyder detta att regionen lyckats ersätta oljan? Delvis vill 

jag hävda, för att oljan kommer att ta slut. Men återigen uppstår frågan om kommande 

generationer, kommer de att behöva oljan?   
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8 Resultat kopplat till teorin 
 
8.1 Socialt hållbart? 
 
 

I Dubai finns det en klyfta mellan klasserna. En klyfta som riskerar att bli allt större om 

produktionen fortsätter i samma riktning och fart. Ju större klyftan blir mellan rika och fattiga 

kan det sociala komma att brista. Demokratin måste dessutom existera för att jämställdhet i ett 

samhälle är mycket viktigt i hållbar utveckling.  Oavsett härkomst, ålder eller kön ska alla ha 

exakt lika rättigheter i ett samhälle för att det ska kunna betraktas som ett bra samhälle.      

Visst finns det olika intressen bland fattiga och rika. Rika vill investera och tänka stort och 

öppna dörrarna till nya investeringar. Men problemet är att dessa investeringar kan betyda 

negativa konsekvenser. När man inom en grupp beslutar att till exempel bygga en konstgjord 

ö kan det vara lätt och även gå snabbt innan man kommer fram till beslutet. Eftersom de i 

gruppen har samma värderingar och norm blir det också enkelt att komma fram till en 

gemensam ståndpunkt. När vi beblandar gruppen med utomstående individer som inte delar 

samma värderingar och norm blir beslutet helt plötsligt svårare att komma fram till. I vår 

vardag ser vi detta inom många olika delar i samhället, i regeringen, i skolan, på arbetsplatsen. 

Alla människor har inte samma värderingar om saker, därför är det viktigt att vi inte tänker 

utifrån en grupp. Alla grupper måste vara med att bestämma och tillsammans nå en gemensam 

ståndpunkt. En sådan process tar tid, men är mycket mer effektiv eftersom alla värderingar i 

samhället är viktiga. Ska en rondell byggas inom ett bostadsområde, måste dess effektivitet 

testas. Inte genom att bygga den och sen se vad som händer. Utan att innan man bygger den se 

vilka som kommer att använda den, ifall det är ekonomiskt gynnsamt för kommunen, hur den 

påverkar naturen. Allt detta är viktigt innan produktionen. Dessa produkter ska inte heller 

byggas utan att man i samhällsplaneringen tillsammans som social grupp där alla klasser i ett 

samhälle oavsett ekonomisk inkomst eller sysselsättning deltar. När planeringen enbart 

bestäms av en viss grupp är chansen stor att andra grupper i samhället påverkas negativt, och i 

framtiden inte blir gynnande för någon inte ens det som producerat rondellen, för att 

motkraften mot rondellen blivit allt för stora då lokalbefolkningen flyttar ifrån platsen med 

rondellen som ett resultat av missnöje. Rutiner i det vardagliga livet måste de som planerar ta 

hänsyn till. Exempelvis kan ”Jonas” som bor i den lite mer fattiga delen av staden välja att ta 

cykeln till jobbet, men eftersom samhällsplaneringen inte är anpassad för Jonas så finns det 
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inga cykelvägar, han måste cykla på motorvägen eftersom, planeringen tog för givet att alla 

skulle använda sig av bilar.   

Det som händer i Dubais planering verkar vara enformigt. Det går inte ta del av den ingående 

planeringen i Dubai men den är enformig att döma av det ögat kan skåda. Det är ett rikt 

samhälle, avsett för rika. Men det finns fortfarande fattiga människor i Dubai, det så kallade 

gästarbetarna som arbetar för ynka slantar om dagen. Det lever inte den standarden som de 

rika gör. Men de ”fattiga” eller människorna med mindre inflytande kommer inte alltid till tals 

inom alla aspekter i ett samhälle och inte alltid i samhällsplaneringen. Det är inte heller 

bevisat att kommande generationer kommer att leva samma standard som de rika 

människorna idag gör i Dubai. Med tidens gång kan mycket hända. Finanskriser kan finnas 

bakom hörnet och allt som har med framtiden att göra är en fråga om tid. Därför måste vi som 

människor ta hänsyn till vad våra medmänniskor vill både idag och i framtiden. Människans 

behov handlar inte enbart om vad vi vill. Vad vill vi tillsammans som en hel mänsklighet och 

hur värderar vi tillsammans ekonomin och ekologin.    

Ekonomisk tillväxt är bra, men om det betyder att ett samhälle blir segregerat och att 

jämställdheten försvinner, är samhället inte en hållbar utveckling.   

 
8.2 Ekologiskt hållbart? 
 
 

För att så intensivt som möjligt kunna se ifall ett koncept är hållbart måste man se till en 

större yta. Det räcker inte med att enbart studera ett område, och därefter dra slutsatsen ifall 

området är hållbart eller inte. När studien enbart grundar sig i ett litet regionalt område blir det 

inte svårt att dra en slutsats. Om vi till exempel undersöker en oljefabrik i Sverige som 

dumpar sitt avfall i Östersjön blir det inte svårt att säga att det som görs tär på naturen 

negativt och det gynnar inte nästkommande generation på något sätt. Därför drar vi slutsatsen 

att området och verksamheten inte är hållbar. Men vad säger det om Sverige? Det handlar om 

att ta hänsyn till alla komponenter på en global nivå.     

   Det skrivs inte mycket om hur stora Dubais miljöproblem är och hur de påverkar den 

mänskliga hälsan. Kanske undanhålls informationen för allmänheten. Men hur det än ligger 

till måste den ekologiska delen i hållbar utveckling handla om att hushålla med resurser och 

naturen. Gör Dubai detta? 

Som sagt så måste man studera ett helt globalt område för att kunna kartlägga den ekologiska 

hållbarheten, när detta är gjorts kan man också kartlägga den mänskliga aktiviteten och hur 
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den ter sig. Ifall den påverkar människans hälsa negativt och om naturen mår dåligt. När den 

globala delen undersökts och man med stor sannolikhet vet om att naturen påverkas negativt, 

att människans hälsa blir dålig och att resursen inte hushålls på en global nivå kan man också 

dra slutsatsen att regionen inte är hållbar.    

Det handlar om att kartlägga den mänskliga aktiviteten, och se hur den ter sig. I Dubai vet vi 

vad de sysslar med, vi vet att de byggs snabbt, att naturen byter utseende och att en resurs som 

olja håller på att ta slut. I stort sett hela Dubai ser ut på samma sätt, nya byggnationer överallt. 

Men vi vet också att många av världens experter finns på plats. De vet hur man ska bygga och 

de vet vilka material som gynnar naturen och de vet hur naturen påverkas negativt. Men 

frågan är om dessa ”experter” vet exakt allt. Självklart kan dessa experter inte veta allt om 

naturens påverkan och framtiden. Det som vi vet är att naturen behöver tid på sig att anpassa 

sig efter en förändring och att små förändringar i det ekologiska systemet kan betyda drastiska 

konsekvenser. Men å andra sidan vet vi inte allt om Dubai, det behöver inte vara så att 

information undanhålls, allt kanske fungerar enligt planerna och den negativa påverkan på 

naturen kanske inte är så stor som vi förmodar. Men att oljan tar slut däremot är en negativ 

påverkan för den hållbara utvecklingen, även om vi inte heller där kan säga exakt hur mycket 

som används eller hushålls. Men den tar slut och det är ett avbräck för framtiden.     

Den ekologiska aspekten i hållbar utveckling handlar om att resurser måste användas på ett 

sätt som bistår miljö så att det kan brukas av nästa generationer. I Dubai påverkas naturen 

negativt av allt bygge även om det inte i all synnerhet märks i media. Som exemplet med 

korallreven som nämndes i undersökningen, där sanden från byggandet av de konstgjorda 

öarna hindrar solen från att skina på korallreven och bidrar till att korallreven dör. Naturen 

påverkas negativt och vi vet inte heller den exakta påverkan på det ekologiska systemet när 

korallreven försvinner från platsen. Fisket kan påverkas negativt när fisken inte har korallrev 

att finna sig vid, som kan resultera i att fisken försvinner från platsen och äventyrar 

fiskeinkomsten.    

 
8.3 Ekonomiskt hållbart? 
 
Den ekonomiska delen i hållbar utveckling handlar i princip om att hushålla med resurser och 

ha ett framtidsperspektiv. Det handlar om att inte äventyra framtidens behov oh villkor. Så 

som vi lever idag ska de människorna efter oss också kunna leva utan att vara begränsade.  

Vi måste vara energisnåla och framförallt kunna ta tillvara och bibehålla våra resurser.  
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I Hammarby sjöstad använder man energi från avfallet för att kunna spara på energin och 

ekonomi, då Hammarby sjöstad är anpassat efter en hållbar utveckling. Men materiella saker 

måste också hushållas med, hus och byggnationer kräver material som i framtiden kan bli en 

bristvara. Allt vi använder idag kan ta slut, till och med vatten, även om den tiden är långt 

bort. Men principen kvarstår och vi som människor måste ta hänsyn till att mycket kan 

komma att ta slut inom en snar framtid.     

   Det vi idag kan se i Dubai är att den ekonomiska tillväxten stiger när utländska investerare 

kommer till staden och uträttar sin marknad. Dessutom byggs det i hög hastighet och 

produktionen kräver energi, energi som kostar pengar och även tar på naturen.  

Det finns ingen varningssignal som lyser när man producerat för mycket eller när ekologiska 

systemet rubbats. Det är där problematiken ligger. Inte alla områden har en övervakare, en 

myndighet som kan se till att områden sköts utifrån ett hållbart perspektiv. Det är ganska så 

fritt att uträtta sina ändamål.  

   Vi vet inte när vi gått för långt, vi vet inte heller tillräckligt mycket, eller snarare inget alls 

om framtiden, och inte heller kan vi veta vad eller vilka ämnen som kommer att bli viktiga 

resurser i framtiden. Därför måste allt i naturen bevaras oavsett vad vi idag anser vara de 

viktigaste resurserna. I det ekologiska systemet samspelar alla komponenter och när en 

komponent tar slut rubbas hela systemet.  

Producerar människan i hög takt och inte tar hänsyn till dessa komponenter drabbas inte bara 

det ekologiska systemet utan även nästa generation. Allt vi idag ser kan vara fint att beskåda 

men vad händer egentligen om vi tar en närmare titt med förstringsglaset och vad händer 

egentligen om några år. Hammarby sjöstad drabbades av mögel nyligen.62   

 

7.2. Slutsats 

 
Dubais utveckling är inte hållbar har jag kommit fram till. Om den hållbara utveckling ska 

komma att träda i kraft måste detta påvisas då Dubais koncept eventuellt betyder välfärd för 

kommande generationer. I teorin talar jag om att individen måste ta hänsyn till ekonomiska, 

ekologiska och social/kulturella dimensioner för att uppnå en hållbar utveckling. I Dubais fall 

betyder det här att man inte har en hållbar utveckling. Även om de i Dubai har en socialt och 

ekonomiskt önskvärd utveckling så är det inte alltid ekologiskt hållbart. Hållbar utveckling 

handlar om att till stor del fokusera på betydelsen av att ta hänsyn till och förstå de ekologiska 
                                                 
62 http://www.bostan.se/2007/hammarby-sjostad-mogeldrabbat-igen/ 
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systemen. Med de stora miljöproblem som finns i Dubai brister dess hållbara koncept. När vi 

talar om förmågan att leverera till nästa generationer är hänvisningen tiden. Tiden avgör om 

nästa generationer kommer leva under goda förhållanden och ha lika bra förutsättningar som 

dagens människor i Dubai. I och med min undersökning i arbetet är det här min egen 

uppfattning om huruvida Dubai erhåller en hållbar utveckling eller ej.  

       Har vi kommit till det stadiet att modernitet rankas högre än den allmänna välfärden, och 

är lyx något som ska ställas framför trygghet och kollektivet? Dessa är frågor som handlar om 

normer kan den enskilde besvara på. Därför har mina intervjufrågor varit en del i min uppsats. 

Tillsammans med intervjuerna lyckades jag framför allt påvisa att människors värderingar 

beroende av social- kulturella, ekonomiska och dess geografiska lokalisering kan spela roll för 

normen. Intervjuerna lades också in för att balansera och få in motargument mot Dubais 

marknadsföring och propaganda. Det var därför givande för arbetet då det inte vinklades till 

Dubais fördel. 

        Som jag varit inne på tidigare är det mycket etik och moral som speglar Dubais 

utveckling. Det Dubai gör när det skapar dessa lyxiga anläggningar och byggnader är att 

skapa en klyfta mellan lyxarbetare och arbetarklass. Den klyftan kan komma att bli större, 

eller kommer den att försvinna när Dubai byggts klart och det inte finns mer yta att bygga på? 

Sannerligen finns mycket yta kvar och en byggnad i Dubai kan komma att ersättas med nyare 

byggnader med tiden och för det ändamålet krävs arbetarklass. Så arbetarklassen kommer nog 

alltid att finnas kvar. Det finns mycket i Dubai som inte är så perfekt som det låter. På en 

småskalig nivå ser allt väldigt belåtande ut, men på en storskalig nivå finns det en hel del grus 

i maskineriet. För att ta ställning om den sociala utvecklingen, kan jag konstatera att rent 

demokratiskt kan Dubais koncept komma att brista i en framtid. Allt för hög fattigdom med 

människor som bosätter sig i staden bidrar till ett ganska så kategoriskt sagt fedoalsamhälle, 

som i sin tur kan skapa stora problem för Dubais styre. Dubai måste se till alla aspekter i sin 

utveckling då den kulturella mångfalden kan skapa sociala problem. Å andra sidan kan Dubai 

komma att bli en större tursitattraktion än den redan är och håva in ännu mer pengar tack vare 

byggnationerna.  Men brister naturen och de social problemen blir stora kan kostnaderna för 

konsekvenserna av byggandet bli alltför stora och till och med överskrida vinsten på turismen.    

       Allting kostar och inte minst energi. Tidigare diskuterades om hur arbete kräver energi 

och hur energi i sin tur utvinns från naturen. I Dubai sker detta på högnivå och frågan är om 

det är värt det. Vad kommer hända i framtiden med naturen om de fortsätter i samma rikting. 

Naturen är skör och den kommer att ta stryk i all synnerhet. Den har redan tagit stryk och 

fortsätter det på det här viset blir det värre.  
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Slutord 
 

Många menar att resurser är orättvist fördelade världen över. Men det måste finnas en 

anledning till varför alla resurser finns där de är. Kanske spelar det ingen roll vart de ligger, 

det kanske är ett test för mänskligheten där vi ska samsas och hushålla med resurserna för att 

så intensivt som möjligt lyckas bibehålla en god levnadsstandard. Problemet är att vi inte alla 

delar samma värderingar och normer i vårt förhållande till naturen.  

Människan står inför en svår planeringsfas där modernitet kan ha en avgörande 

betydelse. Vi lever i en materialistisk värld, där kapitalistiskt tänkande kan få ödesdigra 

konsekvenser. Väljer vi bort moderniteten eller väljer vi att fortsätta konsumera i samma 

riktning? Något måste göras då våra resurser är ändliga och varje steg vi tar idag måste 

granskas och vara noga uttänkta då kommande generationers behov kan äventyras.  

Ömsesidighet är nyckeln till varje relation. I Dubai är naturen givaren av tjänster och Dubai 

svikaren som inte ger tillbaka. Dubai måste koncentrera sig på orsakerna till miljöproblemen 

snarare än symptomen. Orsakerna är uppenbara och symptomen kan förebyggas.   

 
”Dubai är idag 10 % av min vision av vad jag vill att Dubai skall vara”63 

Sheikh Mohamed, Dubais ledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 http://www.dubaiguide.nu/index.php/om-dubai 
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

1. Om du fick välja mellan två alternativ, att leva rikt idag och nästa generation lever 

under begränsade förhållande eller vice versa, vad hade du valt? 

 

2. Tror du att Dubais koncept dvs. dess kapacitet att leverera till nästa generation är god, 

och varför? 

 

3. Är det rätt att utnyttja en icke-förnybar resurs helt och hållet eller ska man hushålla 

med dessa? Resonera.   

 

4. Vad tycker du om att en region som Dubai nyttjar en resurs i full grad medan folk på 

andra sidan jorden lever i extrem fattigdom? 

 

5. Är ett land eller ett områdes resurs deras egendom eller är det hela mänsklighetens 

resurs? 

 

6. Hur skulle du resonera när du värdesätter naturen. Går det att sätta ett pris på naturen? 

 

7.  Är människan en del av naturen i ett ömsesidigt samspel, eller är vi separerade 

komponenter där naturens tjänster står till människans förfogande? 

 


