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Förord 

 

Författaren vill tacka alla som har bidragit med sin tid, kunskap och kompetens inom 

evenemangsområdet och hjälpt till att genomföra denna kandidatuppsats i 

turismvetenskap. Jag vill även tacka Hazzam Almarouf för att ha försett denna uppsats med 

värdefull information.  

 

 

Reem Xristina Jaber 
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Begrepp 

 

PR- Public Relations 

Förknippas ofta med stora företag, men även i vissa fall med små. Förknippas dessutom med 

olika politiska aktörer som vill ha medias uppmärksamhet. Den information som de olika 

politiska partierna och företagen sänder ut, skriver journalisterna om i tidningar, visar i TV 

eller på radio.
1
 

 

Win- Win Situation 

En situation som gynnar alla parter vid ett gemensamt samarbete, delaktighet samt 

kompromiss.
2
 

Validitet 

Författaren mäter den information som är relevant.
3
  

 

Reliabilitet  

Författaren mäter sin information genom en tillförlitlig metod.
4
 

 

Erosion 

Nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller 

glaciäris.
5
 

 

Artificiell 

Skapad av människor; producerad snarare än naturligt grundad
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.ne.se/lang/pr/286458,  2010-05-11 

2
  http://www.thefreedictionary.com/win-win, 2012-12-16 

3 Bryman, Alan - Samhällsvetenskapliga metoder; Kvalitativ forskning, 1.uppl. Liber, 2002, s. 88-90 
4 Bryman, Alan - Samhällsvetenskapliga metoder; Kvalitativ forskning, 1.uppl. Liber, 2002,s. 86-88 
5 http://www.ne.se/lang/erosion/164124, 2010-11-09  
6
  http://www.thefreedictionary.com/artificial, 2014-08-26  

http://www.thefreedictionary.com/win-win
http://www.thefreedictionary.com/artificial
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Sammanfattning 

Dubai är idag en välutvecklad turistort. Denna stad har kommit att bli en av de största och 

mest kända på en otroligt kort tid. Nästan alla de turistiska resurserna i staden är konstruerade 

och väldigt få är naturligt grundade. Detta har medfört många fördelar för stadens turism och 

utveckling men även en hel del nackdelar. Media har under de senare åren kritiserat den 

snabbväxande turismen i staden och Dubai är mycket beroende av sin image och dess turism 

styrs av denna ytliga bild. Faller stadens image, faller i sin tur även turismen. Därför är det 

viktigt att hålla igång turismen och dess utveckling. Dock är det även mycket nödvändigt att 

Dubai har en strategisk plan på hur turismen ska utvecklas samt hur den ska uppehållas. Ifall 

en strategisk plan inte finns, resulterar det till att turismens utveckling i staden blir mycket 

svag, ohållbar och kan därmed kritiseras, därav det dåliga ryktet. Den kommer så småningom 

påverka stadens image, publik samt samhällets ekonomi. Faller denna, faller även möjligheten 

att kunna satsa på utvecklingen av stadens turistiska resurser, vilket därmed innebär att 

stadens turismutveckling blir nästintill omöjlig. 

Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur turismutvecklingen har sett ut i Dubai 

under sin utvecklingsprocess samt om den har en hållbar utveckling. För att syftet ska uppnås 

har författaren valt att använda sig av både primära och sekundära källor i form av 

litteraturstudier. Dock har författaren främst fokuserat på att utföra en kvalitativ 

forskningsintervju med den politiskt- och ekonomiskt ansvarige på Förenade Arabemiratens 

ambassad i Stockholm. Forskningen avgränsar sig till den hållbara turismen i enbart Dubai 

och det läggs en stor fokus på hur turismutvecklingen gynnar staden, där det även 

förekommer en diskussion kring vilken påverkan utvecklingen har haft på samhället samt 

vilka konsekvenser som den har medfört.  

Författaren anser att det är mycket svårt att avgöra ifall turismen i nuvarande och framtida 

Dubai är hållbar eftersom den beror mycket på hur stadens svagheter hanteras. Skulle de 

åtgärdas på rätt sätt, så tror författaren självfallet starkt på ett hållbart Dubai.  Dubai har även 

valt att lägga ned en stor prioritering på turismutvecklingen eftersom många naturresurser 

men främst oljan i staden riskerar att ta slut. Detta för att långsiktigt generera stadens resurser 

samt för att stadens samhälle ska livnära sig på turistnäringen. För att kraven för en hållbar 

turismutveckling i staden ska uppfyllas krävs det mycket arbete, resurser samt en god 

tidsplanering. Detta anser författaren att Dubai har lyckats leva upp till och kan därmed dra 

den slutsatsen att en hållbar turismutveckling i staden inte är långt ifrån möjlig. 
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Abstract 

Dubai is today a well-developed tourist resort. This city has become one of the largest and 

most famous in an incredibly short time. Almost all the tourist resources in the city are 

designed and very few are naturally based. This has brought many benefits to the city's 

tourism and development but also a lot of disadvantages. The media have in recent years 

criticized the fast-growing tourism in the city of Dubai and its society is very dependent on its 

image and its tourism is controlled by a superficial image. If the city's image falls, the tourism 

will also fall in turn. Therefore it is very necessary that Dubai has a strategic plan on how this 

will evolve and how it should be sustained. If there is no strategic plan, the development of 

tourism in the city will be very weak, unsustainable and can thus be criticized, hence the bad 

reputation. It will eventually affect the city's image, audience and community economics. If 

this falls, the ability to invest in the development of the city's tourist resources will not 

succeed, which therefore means that the city's tourism development will be impossible. 

 

The aim of this bachelor thesis is to find out how tourism development has been like in Dubai 

in its development, and if it has a sustainable development. For that purpose to be achieved, 

the author chose to use both primary and secondary sources in the form of literature. 

However, the researcher primarily focused on carrying out a qualitative research interview 

with the political and economic officer in the United Arab Emirates Embassy in Stockholm. 

Research are limited to the sustainability of tourism in Dubai alone and there is a large focus 

on how tourism development benefits the city, where there also exists a discussion on which 

kind of impact development has on the society, and what consequences it has entailed. 

 

The author believes that it is very difficult to determine if tourism in the current and future 

Dubai is sustainable because it depends a lot on how the city handles its weaknesses. If 

they’re addressed properly, the writer believes, of course, strongly in a sustainable Dubai. As 

many other natural resources, mainly oil threatened to end, so, Dubai has chosen to abandon a 

major priority for tourism development. This is to generate long term resources and the city 

and its society will flourish on the tourism industry. The requirements for sustainable tourism 

development in the city require some work, resources and good planning. This writer believes 

that Dubai has managed to live up to these requirements, and can thus be concluded that 

sustainable tourism development in the city is not far from possible. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Moderna Dubai är en produkt av de senaste 20 åren som haft en intensiv utveckling. Innan 

hade Dubai gradvis vuxit från att vara en liten fiskeby till en liten hamnstad. Vid 

nittonhundratalets sekelskifte lockade hamnen nybyggare från Iran, Indien och Baluchistan 

och nästan en fjärdedel av de 20 000 invånarna var utländska. År 1954 upprättade britterna en 

politisk byrå vid hamnen som sedan försvann år 1971. Det var när britterna lämnade Dubai 

som Emiraten förenades med Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al Quain och 

senare Ras Al Khaimah för att skapa union i Förenade Arabemiraten (UAE). Idag är Dubai 

det tredje viktigaste exportcentrumet i världen, efter Hong Kong och Singapore.
7
 Dubais 

befolkning beräknas ligga på 4 miljoner år 2017 och utav de som bor i Dubai idag är 75 % av 

befolkningen emigranter.   

 

Dubai har haft ett mål att återinvestera överskottet av intäkter som kommer från olja och gas i 

regionen innan oljan tar slut. Sju procent av landets BNP kommer idag från 

oljeproduktionen.
8
 Exempelvis så har länder i Västvärlden formats genom en lång 

utvecklingsprocess medan Dubai har genomgått en ”snabb” process som är en produkt av en 

hastig urbanisering.
9
 

Dubai är idag en välutvecklad turistort. Till Dubai reser inte enbart turisterna för solen, 

stranden, shoppingen, natt- och studentlivet. Nästan alla de turistiska resurserna i denna stad 

är konstruerade och väldigt lite är naturligt grundat. Detta har gynnat stadens turism och 

utveckling en hel del men har även påverkat den negativt.
10

 Hur staden har påverkats av 

turismen och dess utveckling kommer att behandlas senare i studien. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur turismutvecklingen har sett ut i Dubai 

under sin utvecklingsprocess samt om den har en hållbar utveckling. 

1.3 Problemdiskussion 
Turismen i Dubai har under senare år utvecklats oerhört och media har under de senare tid 

kritiserat den snabbväxande turismen i staden för bland annat sin ekonomiska, 

socialkulturella, dock främst den miljöpåverkan turismen haft på samhället. Fler byggnader, 

attraktioner och sevärdheter byggs i syfte till att locka och attrahera turister och besökare från 

olika länder. Dubai är mycket beroende av sin image och dess turism styrs av denna ytliga 

bild. Faller stadens image, faller i sin tur även turismen. Därför är det viktigt att hålla igång 

turismen och dess utveckling. Dock är det även nödvändigt att Dubai har en strategisk plan på 

hur denna ska utvecklas samt hur den ska upprätthållas. Ifall en strategisk plan inte finns, blir 

turismens utveckling i staden svag, ohållbar och kan därmed kritiseras, därav det dåliga 

ryktet. Detta kommer så småningom påverka stadens image, åskådare och samhällets 

ekonomi. Faller denna, faller även möjligheten att kunna satsa på utvecklingen av stadens 

turistiska resurser, vilket därmed innebär att stadens fortsatta turismutveckling blir nästintill 

omöjlig. 

 

                                                           
7
 Samer Bagaeen, ”The Instant City; or the Instantly Recognizable City”, International Planning Studies, Vol.12, 

No.2, s.176, May 2007. 
8
 Samer Bagaeen, ”The Instant City; or the Instantly Recognizable City”, International Planning Studies, Vol.12, 

No.2, s.176, May 2007 
9
 Samer Bagaeen, ”The Instant City; or the Instantly Recognizable City”, International Planning Studies, Vol.12, 

No.2, s.177, May 2007 
10

 Darke, Diana, Dubai, Thomas Cook, Peterborough, (2007) sid: 4-5 
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För att bilda en större och djupare förståelse för vilken påverkan en artificiell 

turismutveckling har på ett samhälle och dess utveckling är det intressant att studera vilka 

faktorer som har bidragit till den ökade turismutvecklingen i Dubai, vilka specifika effekter 

den artificiella uppbyggnaden har haft på samhället, vare sig dessa är positiva eller negativa, 

samt vilka åtgärder som krävs för att kunna arbeta fram en så god hållbar turismutveckling 

som möjligt. Följande frågeställningar förväntas därför kunna hjälpa författaren att skapa 

denna uppfattning.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

- Vad har bidragit till att Dubai under de senaste åren har kunnat utveckla sin                 

turistindustri i den takt som skett? 

 

- Hur har staden Dubai påverkats av nybygget och den snabbväxande turismen? 

 

- Vilka åtgärder anser Hazzam Almarouf, den ansvarige för den ekonomiska och politiska 

avdelningen på Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm, att det behövs för att 

upprätthålla en hållbar turismutveckling i Dubai? 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie avgränsar sig till den hållbara turismen i enbart Dubai och inte de övriga 

emiraten i Förenade Arabemiraten. Intressant att studera är detta eftersom Dubai är det emirat 

som på så kort tid utvecklats från att ha varit en fiskeby till att bli en stor världsmetropol.  

Därför är det även intressant att lägga en stor fokus på hur turismutvecklingen gynnar staden 

samt vilka för- och nackdelar som utvecklingen har medfört. Studien kommer dessutom 

avgränsa sig till hur det arbetas och vilka åtgärder som används och nyttjas för att behålla den 

snabbväxande turismen i framtida Dubai.   
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2. Metod 
För att kunna genomföra denna studie och uppnå syftet, kommer arbetet ske utifrån en 

kvalitativ forskningsmetod. Detta bland annat eftersom att den intervju som utförs inte är 

statistisk mätbar. Dessutom kan den hållbara turismen i detta tidiga utvecklingsstadium i 

Dubai inte mätas i siffror och blir därmed istället tolkningsbar och subjektiv. Arbetet kommer 

ske utifrån ett strategiskt urval, för att stegvis komma fram till det resultat som skall uppnås.
11

  

Det material som kommer användas är allt från vetenskapliga artiklar samt litterära till 

elektroniska källor. Dessutom kommer en intervju med Hazzam Almarouf, den politiskt- och 

ekonomiskt ansvariga på den Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm att 

genomföras.
12

  

 2.1 Urval 
 Studien kommer att utgå från en intervju med den högst ansvarige, Hazzam Almarouf, inom 

den politiska och ekonomiska avdelningen på den Förenade Arabemiratens ambassad i 

Stockholm. Denna intervju kommer vara semistrukturerad, på så sätt att fasta men även 

följdfrågor skall framkomma. Almarouf är säkerligen även den person som har den 

information som behövs och svar på de frågor som kommer ställas för att målet med 

uppsatsen ska kunna uppnås, och därför är han den mest lämplige att intervjua. Det handlar 

inte om antalet intervjuer som utförs i en forskning utan om hur mycket väsentlig information 

som fås ut av varje intervju. Det samarbete författaren har haft med Almarouf förväntas kunna 

gynna studien och även informationen som förväntas vara lärorik. De frågor som författaren 

arbetar kommer intervjun förhoppningsvis kunna besvara och även utveckla genom en bred 

diskussion mellan författare och respondent.  Författaren kommer även att utgå från 

vetenskapliga artiklar som berättar mycket om Dubais utveckling och dess hållbara turism för 

att i samband med intervjun kunna arbeta fram ett så trovärdigt och rimligt resultat som 

möjligt. 

 

2.2 Kvalitativ undersökning 

En kvalitativ metod handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller händelse. 

Kvalitativa författare kritiseras ofta på grund av att deras resultat nästan aldrig går att upprepa 

eller att resultatens rimlighet inte kan kontrolleras. Detta eftersom forskningen är påverkad av 

subjektiva förhållanden och kan därför inte göras om. Denna metod används ofta inom 

samhällsvetenskaplig forskning. En kvalitativ undersökning söker i första hand inte statistiska 

och kvantifierbara resultat utan försöker istället finna kvaliteten i det som skall undersökas.
13

 

Vid kvalitativa studier bearbetas oftast stora mängder data som sedan används i ett analytiskt 

samt ett reflektionssyfte. Målet med denna är att ta reda på hur enskilda individer uppfattar 

verkligheten, det vill säga vilka personliga tankar och åsikter människor i samhället har, där 

dessutom undersökaren snarare kommer fram till en teori än utgår från en. Det vill säga, 

används kvalitativa metoder främst då en författare behöver en djupare förståelse för det 

fokusområde samt den målgrupp som undersöks. Som författare till en studie kan man ha en 

specifik uppfattning av hur situationen ser ut och i detta fall, i Dubai och för dess hållbara 

turismutveckling, medan verkliga situationen inte överensstämmer med denna uppfattning 

överhuvudtaget. Genom en kvalitativ metod är chansen större att denna information kommer 

fram än vid nyttjandet av en kvantitativ metod. En kvalitativ metod ger respondenten större 

frihet att lämna sina synpunkter än när en kvantitativ metod används. Exempelvis genom en 

                                                           
11

Bryman, Alan - Samhällsvetenskapliga metoder; Kvalitativ forskning (2002) sid: 249- 25 
12

Kvale, Steinar - Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) sid: 112-113 
13

Bryman, Alan - Samhällsvetenskapliga metoder (2002) sid: 249-253 
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intervju, kan respondenten besvara eller diskutera de aktuella frågorna.
14

 I denna 

undersökning sker denna intervju med den ansvarige på Förenade Arabemiratens ambassad i 

Stockholm, Hazzam Almarouf. 

 

2.2.1 Analysmetod- Kritik av kvalitativ forskning; kvalitativ forskning är alldeles för 

subjektiv 

Kvantitativa författare och författare har kritiserat kvalitativa undersökningar, liksom 

kvalitativa författare har kritiserat kvantitativa undersökningar. Den vanligaste kritiken som 

förekommer när det talas om kvalitativa studier är att kvantitativa författare anser att 

kvalitativa undersökningar är alltför subjektivt grundade och påverkade. Det vill säga, att 

kvalitativa resultat ofta bygger på författarens egna uppfattningar och vad som är 

betydelsefullt och väsentligt, som därefter kan ifrågasätta studiens validitet samt reliabilitet. 

Kvalitativa undersökningar är som sagt baserade på författarens eller författarens värderingar, 

reflektioner och slutsatser, därför blir det svårt att avgöra vad som är sanning och inte. Med en 

kvantitativ undersökning undersöks en fråga genom statistik och anses därför finna mer 

trovärdiga svar, dock går den inte att nyttja inom en samhällsvetenskaplig forskning. Detta 

eftersom en samhällsvetenskaplig forskning kräver ett svar som inte är mätbart, utan istället 

ett resultat som är analyser och diskuterbart.  

2.3 Etiska frågeställningar 
Diskussioner kring etiken inom en samhällsvetenskaplig undersökning fokuserar på 

värderingarnas roll i forskningsprocessen. Detta berör frågor om exempelvis hur författaren 

ska behandla de individer som studeras och om det finns aktiviteter som författaren bör eller 

inte bör koncentrera sig på i samarbete med de personer som studeras. Författaren bör 

respektera ifall respondenten vill vara anonym i studien. Det är dessutom nödvändigt att som 

författare poängtera vad undersökningens syfte är, detta för att respondenterna skall känna sig 

välinformerade samt trygga i undersökningsprocessen. Det är även nödvändigt eftersom det är 

viktigt att dessa respondenter skall vara medvetna om vad syftet med undersökningen är samt 

vad för konsekvenser som följer. Dessutom bör författaren vara uppriktig och inte förmildra 

eller förvränga vad forskningen och dess process går ut på. Detta för att respondenten inte ska 

vilseledas.
15

 

Vid intervjun som utförts i denna studie har författaren valt att ta hänsyn till att respektera 

respondentens, i detta fall Hazzam Almaroufs, val kring att han inte vill att intervjun ska bli 

inspelad. Dessutom har författaren valt att förklara hur intervjun ska gå till under mötet och 

hur den ska uppföljas efter att den är färdigskriven. Detta är nödvändigt eftersom att det är 

viktigt att ett förtroende mellan författare och respondent skapas så intervjun blir så 

sanningsbaserad och uppriktig som möjligt, därmed trovärdig. Dessutom har respondenten 

godkänt att författaren ska få nämna både hans för- och efternamn i studien, samt blivit noga 

informerad om hur information och de svar han levererar till författaren ska bearbetas. Det har 

även skickats en kopia till Almarouf innan intervjutillfället, detta för att han  i tid, skall få 

möjlighet att arbeta med sina svar inför mötet. 

 

  

                                                           
14

Bryman, Alan - Samhällsvetenskapliga metoder (2002) sid: 249-253 
15

Bryman, Alan - Samhällsvetenskapliga metoder (2002) sid: 443-451 
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2.4 Ontologi; läran om det varande 
En viktig uppgift inom ontologin är att kunna förklara olika typer av objekt och dess existens. 

Det är viktigt att försöka förstå och förklara vad denna existens innebär genom att dela upp 

dessa objekt i olika kategorier. Ontologin fokuserar sig även på de sociala entiteternas art eller 

natur.   

Det finns två ståndpunkter inom ontologin som består av två grenar, objektivism och 

konstruktivism. Den gren som denna undersökning är inriktad på är Konstruktivism. Detta 

förklarar konkret att en författares undersökning är påverkad av den yttre omgivningen, dess 

åsikter och erfarenheter, där även författarens egna är involverade. I detta fall kommer 

samtalsintervjun med Hazzam Almarouf, litteraturen, de övriga källorna, författarens tidigare 

erfarenheter samt kunskap påverkat undersökningens resultat.
16

  

2.5 Värderingar 
Värderingar speglar en författares, alternativt en författares personliga åsikter och känslor. Till 

en början förväntas det att en samshällsforskare ska vara värderingsfri och så objektiv som 

möjligt i sin forskning. En forskning som enbart är en spegling av personliga åsikter kan anses 

som icke giltig eller icke vetenskaplig, eftersom den styrs av subjektiva faktorer. Dock är 

detta inte sant. Numera är författare medvetna om att det är nästintill omöjligt att kunna ha en 

fullständig kontroll över sina personliga värderingar. De kan alltid dyka upp, i en mindre eller 

större omfattning under forskningsprocessen.  

Detta är som ovannämnt, oundvikligt i en sådan undersökning och författaren av denna studie 

ber därför om överseende för detta vid det tillfälle det kan förekomma. 

Dessa personliga åsikter och värderingar kan förekomma bland annat under dessa följande 

faser av studieprocessen: 

 

 valet av forskningsområde 

 valet av metoder 

 vilka frågeställningar som skall användas 

 tekniker för datainsamling och undersökningsdesign 

 genomförandet av datainsamlingen 

 analysen och tolkningen av data 

  slutsatserna 
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2.6 Kvalitativ forskningsintervju  
Under den kvalitativa forskningsintervjun pågår ett samtal mellan två parter kring ett ämne 

som bägge är intresserade av och har en erfarenhet kring.
17

  

Denna intervju omfattar respondentens uppfattningar och erfarenheter kring ämnet.
18

 I denna 

undersökning kommer en semistrukturerad intervju att genomföras med Hazzam Almarouf 

som arbetar för den Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm, vilket innebär att det 

dessutom finns en strukturerad plan för intervjun med väsentliga samt relevanta frågor kring 

ämnet. Intervjufrågorna saknar dock bestämda svarsalternativ. Svaren antecknas sedan av 

författaren samtidigt som intervjutillfället äger rum, dock är en inspelad intervju omöjlig 

eftersom respondenten inte godkänner att en sådan genomförs.
19

  

2.6.1 Samtalsintervju  

Intervjuundersökningar under samtal ger goda möjligheter att registrera oväntade svar. En 

samtalsintervju ger även möjlighet till att som författare eller författare kunna göra en 

uppföljning till den information som samlas in, detta genom att ställa ytterligare frågor, som 

inte varit planerade innan intervjutillfället. En samtalsintervju ger dessutom, i jämförelse med 

en enkätundersökning, ett större utrymme för interaktion och samspel mellan författare och 

respondent. Vid en enkätundersökning är dock statistik ofta det bästa sättet att bearbeta det 

insamlade materialet medan författaren som arbetar med en samtalsintervju riskerar att göra 

ett felaktigt steg ifall han eller hon skulle räkna ut sitt resultat i procent. Vid 

enkätundersökningar arbetar författaren med problemformuleringar som handlar om frekvens 

och hur ofta ett fenomen förekommer, medan författare, vid samtalsintervjuer, arbetar med 

problemformuleringar som handlar om hur ett fenomen utvecklas.
20

 

En respondent- och samtalsintervju är två former av intervjuer, dock av samma slag. De 

används bägge vid personliga intervjuer.  En personlig intervju innebär att personen som 

intervjuas är en stor del av ämnet som undersöks. Hazzam Almarouf är i detta fall, involverad 

i denna studie, ”Destinationsutveckling och hållbar turism- Fallstudie Dubai.”  

Eftersom att författarens syfte med studien är att undersöka hur turismutvecklingen har sett ut 

i Dubai samt om den har en hållbar utveckling i samhället, så gynnar en samtalsintervju 

arbetet mer i jämförelse med en enkätundersökning. Detta eftersom att den inte uppfyller de 

kriterier som krävs för att uppnå syftet med studien, vilket innebär att valet av intervjuform 

bör utgå från undersökningens syfte.  En samtalsintervju innehåller konkreta frågor, och kan 

därmed ge konkreta svar som dessutom ger författaren möjlighet till att kunna skapa en egen 

personlig uppfattning av situationen i fråga.
21
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2.7 Metodkritik 
Denna studie utgår främst från en kvalitativ undersökningsmetod, detta eftersom den intervju 

som utförs inte är statistiskt mätbar. Dessutom kan den hållbara turismen i detta tidiga 

utvecklingsstadium i Dubai inte mätas i siffror och blir därför tolkningsbar och subjektivt 

påverkad. Kvalitativa författare kritiseras ofta på grund av att deras resultat nästan aldrig går 

att upprepa eller att resultatens rimlighet inte kan kontrolleras. Detta eftersom undersökningen 

är påverkad av subjektiva förhållanden och kan därför inte göras om. Den kvantitativa 

metoden kan gynna denna studie på så sätt att den kan demonstrera för hur den turistiska 

utvecklingen har sett ut under de senare åren med exakta siffror, statistik samt resultat. Dock 

kan dessa resultat inte analyseras i samma utsträckning som resultaten en kvalitativ metod kan 

arbeta fram.
22

 Detta beror på att studiens syfte strävar efter att skapa en djupare förståelse och 

uppfattning på en analytisk nivå, för hur turismutvecklingen har sett ut i Dubai under sin 

utvecklingsprocess samt om den har en hållbar utveckling. 

2.7.1 Källkritik 

Informationssamhället vi lever i idag ställer allt högre krav på journalister, författare och 

vanliga medborgare när det gäller att kritiskt granska olika slags information är. 

Idag kan i princip vem som helst nå alla delar av världen med mängder av information, främst 

via Internet men även TV, radio samt olika typer av magasin, tidningar och tidskrifter. Denna 

förändring leder till ökad mångfald i informationsutvecklingen, men även till ökad risk att 

falska uppgifter får stor spridning. Därför är det nödvändigt att som författare ha en skeptisk 

och kritisk syn gentemot okänd information. Författarens främsta skydd mot lögner och 

desinformation är källkritiken. Källkritik är en samling för olika metodregler som används för 

att värdera sanningshalten samt för att kunna bedöma hur trovärdig informationen som sänds 

ut är. Reglerna ses som ett slags hjälpmedel för att systematiskt utvärdera, analysera och tolka 

olika berättelser kring vad som har hänt, vare sig det gäller historiska utsagor eller nutida.  

Nuförtiden använder författare fyra olika typer av källkritiska regler. Dessa används som ett 

hjälpmedel, i syfte för att kunna bedöma och mäta sanningshalten i olika påståenden. Dessa 

fyra kallas för ”Ädel- OST”; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 
23

  

Ett grundläggande krav på ett källmaterial är att det bör vara äkta. Författaren bör försäkra sig 

om att berättelserna har producerats vid den tidpunkt som anges. Ifall källmaterialet är 

förfalskat är det inte sannolikt att den innehåller uppgifter som författaren kan använda som 

källor för att bekräfta samt bevisa, exempelvis en historisk händelse.
24

 

Inom källkritiken finns det tre olika aspekter av oberoende. Dessa tre är; 

1. Berör möjligheterna att bekräfta berättelser.  

Trovärdigheten hos ett påstående ökar om författaren kan bevisa att påståendet är sanning 

med hjälp av ytterligare ett påstående som har ett annat ursprung än det första. Ifall två 

oberoende vittnen, det vill säga två olika personer som överhuvudtaget inte har en koppling 

till varandra, där bägge upplever en och samma händelse, exempelvis ett bankrån, så blir det 

enklare för författaren att kunna förlita sig på berättelsen.  
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2. Avståndet mellan berättare och berättelse. Där huvudregeln är att primärkällor 

(förstahandskällor) är mer trovärdiga än sekundärkällor (andrahandskällor.) 

Denna del handlar om att påståenden och berättelse från personer som upplevt en händelse är 

mer tillförlitliga i jämförelse med påståenden som återberättas av personer som hört eller läst 

om en händelse. Denna typ av oberoende kallas ibland med ett annat ord för centralitet, det 

vill säga att författare litar mer på berättelser från källor som varit centralt placerade till det 

aktuella händelseförloppet än berättelser från oväsentliga källor.  

3. Berättarens grad av oberoende.  

En trovärdig berättelse skall berättas av en oberoende person och bör vara opåverkad av andra 

personer och yttre omständighet. Dock eftersom det är nästintill omöjligt att finna en person 

eller ett historiskt sammanhang som helt och hållet är oberoende, handlar detta kriterium 

snarare om att fastställa graden av beroende. Författaren bör därför utföra en bedömning på 

ifall berättaren har blivit påverkad av sin yttre omgivning på något sätt. Detta i form av 

exempelvis hot, tvång eller allmänna förväntningar.
25

 

Ju längre tid som går mellan en händelse som sker och när den antecknas desto mindre pålitlig 

den blir eftersom det finns en stor sannolikhet att främst minnesfel kan förekomma. Därför 

förlitar sig en författare mer på dagboksanteckningar än på exempelvis memoarskildringar 

som blivit nedskrivna tusen år senare. Samtidiga berättelser är som sagt därför mer trovärdiga 

eftersom människor har en stor tendens att glömma och efterrationalisera.
26

 

Tendenskriteriet hjälper en författare eller författare att systematiskt fundera på i vilken miljö 

eller under vilka omständigheter en berättelse har skapats. Detta eftersom författaren skall 

kunna avgöra om den har blivit utsatt för en yttre påverkan som kan innebära att berättelsen 

inte är sanningsbaserad, det vill säga, att en berättare kan ibland avsiktligen vilja ändra på en 

berättelse och återberättar istället den på det sätt den vill att den ska förmedlas på, med det 

budskap som den vill sända. Detta är självfallet inte pålitligt och därför bör en författare 

genomgå en undersökning för detta så han eller hon levererar sanningsbaserad information.
27

                                                                                                              

Det finns många författare och debattörer som har diskuterat mycket kring just hur hållbar 

turismen är i Dubai, därför kan denna studie komma att påverkas av yttre faktorer som åsikter 

och erfarenheter, som därmed kan bli mycket subjektivt påverkad av omgivningens åsikter, 

författarens egna tolkningar av litteratur samt övrig information. Konsekvensen är även den 

att när respondenten, i detta fall, Hazzam Almarouf, får möjlighet att förbereda sina svar så 

hinner han även arbeta med sina svar innan intervjutillfället, på så sätt att de låter så bra som 

möjligt i syfte till att marknadsföra och sälja ut Dubai som resmål. Detta kan ge fel bild av 

emiratets verkliga situation och kan därmed bidra med otillförlitlig information. Dock bör 

författaren i denna situation ha detta i åtanke vid de senare undersökningsmomenten, som 

exempelvis vid analysskedet. Författaren kommer därför göra en kritisk granskning av den 

information som respondenten sänder ut och det är därför ytterst nödvändigt att författaren 

inte bortser från respondentens information som kan spegla dennes personliga erfarenheter 

och värderingar samt bakgrund kring det ämne som studeras, i detta fall, Dubais 

utvecklingsprocess och dess hållbara turism. Den information som respondenten sänder ut i 
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den intervju som utförs kommer dessutom författaren arbeta med att jämföra med underlag 

från tillförlitlig litteratur samt vetenskapliga artiklar. Detta för att kunna arbeta fram ett så 

sanningsbaserat resultat som möjligt.   

Media har dessutom en stor påverkan på samhället och dess omgivning. Därför är det mycket 

viktigt att författaren ska ha förmåga att kunna bortse från vad som inte är sanning och vilken 

information som är tillräckligt trovärdig och väsentlig att arbeta med samt utgå ifrån. Denna 

undersökning är en samhällsvetenskaplig studie och trots att författaren arbetar med att vara 

så objektiv som möjligt, så kan ändå många av författarens egna åsikter och tolkningar kring 

den hållbara utvecklingen samt turismens utveckling i Dubai förekomma i studiens olika 

faser.  

 

2.7.2 Felkällor  

Det handlar inte om antalet intervjuer som utförs i en forskning utan om hur mycket väsentlig 

information som når ut vid varje intervjutillfälle. Det samarbete författaren har haft med 

Hazzam Almarouf anses ha gynnat studien och varit mycket informations- och lärorik. De 

frågor som författaren arbetat med har intervjun kunnat besvara och även utveckla genom en 

bred diskussion mellan författare och respondent. Dessutom tog författaren kontakt med 

Dubais turistbyrå och handelskontor på S:t Eriksgatan i Stockholm men fick dessvärre negativ 

respons. Den ansvarige på turistbyrån gick inte med på en intervju och hänvisade istället till 

Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm. Författaren fick heller ingen möjlighet att 

utföra fler än enbart en intervju eftersom att det inte finns fler involverade aktörer än den 

ovannämnda turistbyrån samt den Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm. 

Författaren hade dessutom planerat en resa till Dubai under forskningstillfället men fick 

dessvärre ingen möjlighet till detta heller.   

Det hade det varit bra med flera intervjuer eftersom det stärker studiens reliabilitet och 

därmed validitet. Ensidighet påverkar oftast en forskning negativt och det blir därmed svårt 

för författaren att avgöra om informationen är tillräckligt stark och pålitlig. Konsekvensen är 

även den att när respondenten, i detta fall, Almarouf, får intervjufrågorna skickade innan 

intervjutillfället får han även den möjlighet att förbereda sina svar och hinner därför förbereda 

de på så sätt att de låter så bra som möjligt i syfte till att marknadsföra och sälja ut Dubai som 

resmål. Detta kan ge fel bild av emiratets verkliga situation och kan därmed framföra 

otillförlitlig information.  

Ämnet som författaren har valt att studera visade sig under undersökningsprocessen vara 

oerhört utmanande. Vetenskapliga artiklar finns givetvis och dessa har författaren bland annat 

använt sig utav som grund för informationsinsamling och underlag. De artiklar som påträffats 

utöver de som författaren använt sig utav gav ingen nödvändig inblick eller ytterligare 

information för författarens användning. Därför ber författaren om överseende för brist av 

vetenskapliga artiklar och därmed brist på information som kan påverka studiens resultat. 

Nämnvärt är dock att en kandidatuppsats dessutom bör skrivas under en tioveckorsperiod, 

därför har tillfället för ett bredare och en mer informationsrik studie inte fått möjlighet att 

appliceras i den utsträckning den hade kunnat.  
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3. Tidigare studier 
Under följande teorier kommer författaren berätta om en tidigare forskning som har gjorts 

kring Dubai och dess växande turism samt förklara och beskriva följande begrepp; 

destination, attraktion, destinationsutveckling, hållbar turism samt ekoturism. 

Under det senaste årtiondet har Dubais ekonomi växt med 236 %. Turismen i emiratet 

förväntas öka med nio miljoner besökare under endast ett år. Detta från att ha haft sex 

miljoner besökare år 2009 till 15 miljoner år 2010. Det är även främst utländska företag som 

investerar i emiratets turism genom att de ständigt inleder nya affärsmöjligheter.
28

 

Dubai är idag ett centrum för turism och handel i Förenade Arabemiraten och även om oljan 

är grunden till Dubais framgång så ligger en avgörande del av emiratets framtid i turismens 

händer.
29

  

Dubais oljeproduktion förväntas upphöra om ungefär tjugo år, därför satsas det mycket tid 

och arbete på transport, media, finansiering men främst på turismen i emiratet för att skapa en 

hållbar framtid för Dubai. 
30

 

3.1 Destination och attraktion 
En destination identifieras som en plats vars kulturella och kommersiella utbud är inriktat på 

att attrahera turister samt på olika sätt arbeta för att besökarens behov ska bli 

uppmärksammade.  Det vill säga, att en destination är en ort eller ett område där det utifrån en 

destinationsutvecklingsplan, arbetas för att utöver de historiska, bygga upp turistiska 

attraktioner och sevärdheter med ett syfte som går ut på att locka turister.
31

  

Den stora skillnaden på en attraktion och en destination är att en attraktion utgör främst olika 

arrangerade evenemang men också små geografiska områden. En destination utgör däremot 

ett större geografiskt område som inkluderar flertal attraktioner och tjänster som stödjer 

turisternas behov. Det som sammanför dessa två begrepp är att existensen av de stora 

attraktionerna som byggs upp gynnar destinationsutvecklingen av områden, regioner, städer 

samt länder, vare sig detta handlar om en välkänd strand, religiösa statyer och sevärdheter 

eller nöjesparker. I samband med att destinationen börjar växa, börjar dessutom sekundära 

attraktioner utvecklas och den turistiska marknaden expanderas.
32

 

 
3.2 Destinationsutveckling 
Destinationsutveckling är ett begrepp som ofta används inom turism och gynnar ett samhälles 

ekonomiska tillväxt, fysiska planering samt modernisering.
33

  

Denna typ av samhällsutveckling leder sedan till att det bildas ett nytt resmål, där 

utvecklingen har till syfte att öka besökarens konsumtion på destinationen. Den stimulerar 

även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i området. I samband med att 
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turismnäringen växer, ökar konkurrensen inom sektorn. Detta innebär att destinationer bör 

utvecklas för att de ska kunna konkurrera om kunderna, resebolagen samt researrangörer.
34

 

Det finns olika satsningar som kan utföras för att en destinationsutveckling ska bli successiv. 

Exempel på dessa olika satsningar kan bland annat vara, förbättrad miljösituation, 

utbildningsmöjligheter, stort kulturutbud, välutvecklat boende men även välutvecklad 

infrastruktur.
35

 Det är ytterst viktigt att ekonomiska satsningar och resurser genomförs på 

destinationen för att undvika framtida problem och hinder som kan påverka konkurrenskraften 

på orten.
36

 

Dubai är ett emirat som i grunden inte har haft en stor turistnäring, därför har det utförts en 

hel del åtgärder för att utveckla resurserna i staden. Stora satsningar för utvecklingen av 

infrastrukturen har skapats, samtidigt som det har skapats nya, unika och välbesökta 

attraktioner. Syftet med detta har varit att bygga upp en ny världsstad för att skapa en 

nyfikenhet bland världens olika turister, vilket inte enbart har gynnat Dubai som stad och 

samhälle, utan även företag från olika delar i världen har valt att investera i Dubais turism och 

utföra olika satsningar för att turismens utveckling ska bli framgångsrik. Dock är det mycket 

intressant att studera vilka för- och nackdelar den turistiska utvecklingen har haft på 

ekonomin, miljön och den socialkulturella relationen i samhället och emiratet samt hur dessa 

tre faktorer har påverkats av utvecklingen.
37

  

Det finns tre huvudsakliga typer av påverkan som attraktioner har. Dessa tre följande är;  

3.2.1 Ekonomisk påverkan 
Den ekonomiska har både positiva och negativa effekter. De positiva omfattar bland annat 

hur de stora och kända attraktionerna i ett land gynnar landet ekonomiskt. Sådana attraktioner 

som exempelvis Disney Land i Paris gynnar samhällets ekonomi och dess valuta, (Euro) 

därmed får landet bland annat en mer välutvecklad ekonomisk situation. Dessutom gynnar 

dessa attraktioner regeringen med en intäkt som de erhåller genom den skatt som turister 

betalar när de köper exempelvis souvenirer men även vardagliga varor som bland annat mat, 

dryck och kläder. Det finns även regeringar som äger attraktioner i staden eller landet och då 

erhåller de en direkt intäkt för exempelvis inträde till särskilda attraktioner. Olika sevärdheter 

och attraktioner tillför dessutom arbete till invånarna i landet, både direkt- och indirekt. Små 

attraktioner kräver färre arbetstillfällen samt anställda medan större attraktioner kräver fler. 

Antalet anställda beror även på vilken typ av attraktion det avser.  När besöksantalet ökar, 

gynnar det både den lokala och regionala ekonomin i staden eller landet. Den stödjer även 

flertal arbeten indirekt, inom bland annat mat- och souvenir produktion samt catering. Även 

de anställda som arbetar vid attraktionerna gynnar den ekonomiska situationen genom den lön 

som de får och därmed spenderar.  Många attraktioner och sevärdheter i England är ägda av 

lokala myndigheter och de intäkter som erhålls stödjer andra aktiviteter ekonomiskt inom 

denna organisation. Exempel på dessa aktiviteter är främst erbjudanden av nöjesfaciliteter 

men även bevarandet av byggnader. Bevarandet och förvaltningen av attraktioner är dock 
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kostsamt. Det finns hundratals attraktioner som är statligt ägda och de är oftast mer 

kostsamma att driva och upprätthålla än vad det kostar för att kunna starta dem.
38

 

3.2.2 Miljöpåverkan 
I jämförelse med den ekonomiska påverkan i samhället som attraktioner bidrar med så är 

dessa en negativ påverkan av miljö på destination. Denna påverkan varierar beroende på 

vilken typ av miljö attraktionen är belägen i samt vilket område. Det finns naturliga 

miljöområden som inte är gjorda för turism- och attraktions/destinationsutveckling. Det är 

även oftast besökarna som påverkar miljön som attraktionen är belägen i, ju fler besökare 

desto större miljöförstöring. Många sällsynta växter och blommor kan plockas av besökare 

samt turister och tas hem som souvenirer, vilket även hotar vildmarkslivet. Geologiska 

faktorer påverkas negativt av förstörelser som graffiti och erosion medan luft och vatten hotas 

av luftföroreningar. Den turistiska inkomsten gynnar bevarandet av den naturliga miljön, dock 

ses turism i vanliga fall mer som ett hot än som en möjlighet för miljön. De attraktioner som 

inte är skapade och konstruerade för turism, exempelvis katedraler och kyrkor, har främst ett 

problem med att rymma alla de turister som kommer på besök. Det främsta problemet med 

detta är erosion, nedskräpning men också slitage. Dock finns det en stor fördel med den intäkt 

som turisterna berikar, den stödjer oftast finansieringen av arbetet för bevarandet och gynnar 

därmed miljön.
39

 

3.2.3 Sociokulturell påverkan 
På senare år har det blivit mer uppmärksammat att attraktioner även kan ha en sociokulturell 

effekt och påverkan. Denna beror mycket på vilken typ av attraktion det gäller. De 

attraktioner som inte är konstruerade för turism har oftast en negativ sociokulturell effekt, 

vilket beror på att besökarna påverkar attraktionen och dess traditionella förbrukare samt 

förbrukning. En stor folkmassa vid fridlysta attraktioner kan ruinera atmosfären samtidigt som 

användningen av rurala attraktioner för rekreation kan förbättra människans hälsa. Människor 

som bor i storstaden och påverkas av dess stressiga miljö och samhälle, föredrar oftast att 

turista i mycket lugna, vackra samt fridfulla områden med anledning till att kunna koppla av.  

Det är ytterst olämpligt ifall allt för många turister vistas vid uråldriga eller religiösa 

festivaler, eftersom risken finns att de ser attraktionen som en typ av underhållning istället för 

att se på den från ett religiöst perspektiv. Detta kan dessvärre medföra att det avsiktliga 

intrycket av attraktionen blir felaktigt samt förlorar sitt värde, därmed blir upplevelsen en helt 

annan. De attraktioner som har skapats i syfte till att öka turismen och locka besökare kan 

störa urbefolkningen och skada den traditionella samhällskulturen. Dock kan utvecklingen av 

attraktioner även attrahera befolkningen, på så sätt att det ökar möjligheten för nöje och fritid 

i staden eller landet bland lokalbefolkningen.
 

3.3 Hållbar turismutveckling 
Hållbar turism är den typ av turism som arbetar för att undvika och förhindra skador på bland 

annat ett samhälles ekonomi, miljö och kultur. Målet är att försöka tillfredsställa och 

balansera turisternas, turistföretagens och lokalbefolkningens behov. Det vill säga, ska den 
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hållbara turismen i området se till att turismen gynnar alla involverade aktörer inom 

turistindustrin, både med hänsyn till samhällets ekonomi, kultur samt miljö.
40

  

Turism har som sagt en ekologisk, sociokulturell och en ekonomisk påverkan. Hållbar turism 

går ut på att öka det positiva inflytandet och minska det negativa. Miljöpåverkan är den typen 

som har flest negativa effekter medan den ekonomiska har positiva och den sociokulturella 

har en kombination av båda.
41

   

3.3.1 Hållbar turism samt Ekoturism 
Hållbar turism har en betydelse och ekoturism har en annan. Ekoturism är en slags turism 

som blev populär på 1980-talet och fokuserar endast på djur, natur och olika exotiska kulturer. 

Dessutom har en ny forskning visat att ekoturism varken är bra för miljön eller för människor 

i ett område. Exempel på ett område där man finner ekoturism är Kenyas Safari. Kenya är 

synnerligen ett gott exempel på ett fall där ekoturism inte är till någon fördel. Lejon på denna 

destination har tvingats in i besvärliga situationer på grund av den ökade besöksmängden.
 42

  

Därför är hållbar turism ett mycket mer lämpligt alternativ för arbetet av förbättrad turism. 

För att detta ska uppnås, krävs och innebär det att hitta åtgärder för att bygga upp goda 

relationer och samarbete mellan lokala myndigheter, turistföretag och ledare på olika 

destinationer. Däremot arbetar vissa företag på så sätt att de försöker uppnå hållbar turism 

endast vid behov. Det vill säga, endast ifall det finns en efterfrågan på marknaden.
43

 

3.3.2 Hållbar turism i ett utvecklingsland 
Dubai är ett utvecklingsområde inom turism och arbetar i dagsläget för en hållbar 

turismutveckling. Det framkommer inte specifikt i litteratur och källhänvisning att just Dubai 

är ett utvecklingsområde, mycket eftersom Dubai och de övriga emiraten skiljer sig från andra 

utvecklingsländer med sitt geografiska läge och oljan som de har till sin fördel. Dock 

uppfyller emiratet många av de kriterier som identifierar ett utvecklingsområde. I dagsläget 

råder bland annat en stor politisk instabilitet i Dubai där det inte går att garantera fred 

eftersom att emiratet är beläget i Mellanöstern, vilket innebär att det finns en ständig oro kring 

den politiska situationen i samhället. Ytterligare specifik information kring detta kommer 

författaren att behandla i sina fältstudier med hjälp av bland annat Agenda 21 som dessutom 

kommer att behandlas i dokumentstudier. Författaren kommer dessutom använda sig av lite 

mer ingående under sina fältstudier kring Arabiska våren och dess turbulenta situation i 

Mellanöstern, Nordafrika och på Arabiska halvön, samt att detta kan komma att påverka 

turismutvecklingen i området.
44

 

Här nedan följer en beskrivning på vad som definierar ett utvecklingsland samt vad ett sådant 

har för innebörd i en turismutveckling samt dess hållbarhet.  

På 1970talet var turism ett bra redskap för utvecklingen av utvecklingsländer. Dock finns det 

självfallet en hel del problem och svårigheter med turismen i dessa länder och sedan år 1979 

har det funnits studier kring detta. Nedan följer kraven för hur turismen bör se ut i ett 

utvecklingsland, dock kan dagens författare utifrån erfarenheter skåda att verkligheten sällan 

har lyckats leva upp till följande höga ideal.   

                                                           

 
41

Swarbrooke, John - Sustainable Tourism Management (1999) sid: 83 
42

 Turism: Ekoturism. http://www.ne.se/rep/turism-ekoturism, Nationalencyklopedin,2012-12-16. 
43

 Hållbar utveckling. http://www.ne.se/lang/hållbar-utveckling, Nationalencyklopedin,2012-12-16. 
44

 http://www.dubai.ae/en.portal?topic,hm_dxbstgplan,0,&_nfpb=true&_pageLabel=misc, 2012-12-20 



 
  

21 

Turismen bör bland annat utgöra ett hållbart bidrag för den ekonomiska och sociokulturella 

utvecklingen i många länder. Det bör även ske en ytterst varsam samt metodisk planering 

kring den nationella utvecklingsprestationen.  

Det är nödvändigt  att turismen i området koncentrerar sig på destinationens unika egenskaper 

och lyfter fram dessa för att  öka sin egna konkurrenskraft. Det är dessutom viktigt att det 

finns ett nätverk och ett gott samarbete i regioner där många små länder tävlar inom den 

turismmarknaden. Turismutvecklingen bör även gynna den lokala ekonomin och samhället. 

Turism ses som ett otroligt bra redskap för utvecklingen av en destination, den kan även 

utvecklas snabbt och är arbetsintensiv. Turism erbjuder dessutom resurser för flertal positiva 

utvecklingar inom vildmarkslivet som även erbjuder förbättrad utbildning, hygien, 

utvecklingsmöjligheter för transporten och den övriga infrastrukturen i landet samt regionen. 

Regeringen i ett utvecklingsland har tendensen att bära ansvaret och dominera 

turismutvecklingen i området.  Trots deras goda avsikter har deras arbete ibland haft en del 

negativa effekter. Dessa är bland annat följande; regeringen har fått så stort ansvar för 

turismen i området att lokalbefolkningen har fått mindre att säga till om angående turism- och 

destinationsutvecklingen. Dessutom anses det att regeringen inte har haft en tillräckligt visad 

hänsyn gentemot lokalbefolkningen och deras rättigheter i landet när de arbetat med turismens 

utveckling i samhället. 
45

  

Regeringar i utvecklingsländer har funnit det komplext att utveckla turismen på en hållbar 

nivå eftersom de ofta inte har tillräckligt med tillgängliga resurser för turismutveckling. 

Samtidigt är de beroende av internationella företag som antingen har för lite eller ingen 

kontroll och makt överhuvudtaget. Dessutom behöver de ofta tävla med andra 

utvecklingsländer i en otroligt konkurrenskraftig marknad. Hållbar turismutveckling i 

utvecklingsländer har dessutom ett särskilt problem eftersom själva regeringarna oftast inte är 

hållbara. Politisk instabilitet är det främsta hindret för en lyckad hållbar turism i de flesta 

utvecklingsländer.  

Det finns många åtgärder som bör behandlas för att turismen i utvecklingsländer ska bli mer 

hållbar och därigenom även bli ett bättre redskap för utveckling i dessa länder. De 

förändringar som bör satsas på är bland annat följande; 

Det är nödvändigt att turismpolitik integreras med andra aspekter av utvecklingspolitik, så 

som bland annat utbildning, transport och hälsa. Det är dessutom angeläget att olika 

utvecklingsländer samarbetar för att förstärka de internationella företagens relation, därmed 

förhindra konflikter mellan regeringar och stater. På så sätt gynnar det alla de involverade 

ländernas turism och dess hållbara utveckling. Erbjudandet av stöd för hållbara turismprojekt 

som bidrar till utveckling i utvecklingsländer är dessutom essentiellt och dessa stöd bör vara 

effektivt kanaliserade för lämpliga projekt. Alla problem som uppstår orsakas däremot inte 

alltid av turisterna och det är inte alltid de som är orsaken till en försämrad hållbar 

turismutveckling. Det är därför mycket angeläget att politiker tar ansvar för de komplikationer 

som sker på en destination. En hållbar turismutveckling och utveckling i allmänhet kan aldrig 

äga rum förrän det finns en så kallad social rättvisa.
46
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4. Agenda 21 
I denna studie har författaren använt sig av dokument Agenda 21.  

Agenda 21 betyder dagordningen inför det 21:a  århundradet (2000) och är ett 

handlingsprogram som antogs vid FN: S konferens om miljö och utveckling i Rio De Janeiro 

år 1992.  Programmet beskriver hur arbetet ska utföras för att motverka natur- och 

miljöförstöring. Fattigdom och bristande demokrati ska utvecklas för att våra samhällen ska 

uppnå en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. 

Målet är det vill säga att ge riktlinjer för hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och 

undanröja miljöhoten som finns. Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt 

medborgarengagemang och varje lands lokala myndigheter bör i samarbete med 

ortsbefolkningen upprätta och följa varsin lokal Agenda 21. I Sverige ska det i varje kommun 

finnas ett Agenda 21 kontor. Riktlinjerna är dock inte juridiskt bindande för de 160 länder 

som skrivit under detta handlingsprogram, däremot är dessa moraliskt samt politiskt 

förpliktigande.
47

 

Agenda 21- dokumentet kan delas in i fyra olika avsnitt:  

1. Sociala och ekonomiska dimensioner. 

I detta avsnitt behandlas samarbetets betydelse när det gäller att bekämpa fattigdom, ändra 

konsumtionsvanor och värna om människans hälsa. Det diskuteras även hur ekonomiska och 

befolkningsmässiga problem bör lösas samt hur miljöutveckling kan integreras i 

beslutsfattandet.  

2. Att bevara och förvalta resurser 

Detta avsnitt behandlar skydd av olika naturresurser, dock främst atmosfären. Det diskuteras 

hanteringar av känsliga ekosystem så som hav, sjöar, sektorer som jord- och skogsbruk, 

biologisk mångfald, bioteknik samt hantering av giftiga kemikalier.  

3. Att stärka viktiga samhällsgrupper 

I detta avsnitt diskuteras det hur alla samhällsgrupper bör involveras i olika sammanhang.    

Det är ytterst nödvändigt att stora samhällsgrupper som exempelvis ursprungsbefolkning och 

kvinnor stärks för att de ska kunna arbeta maximalt.   

4. Medel för genomförande 

Det är viktigt att ett lands egna privata - och offentliga sektor bör kunna svara för 

finansieringen av Agenda 21 samt genomförandet av detta handlingsprogram.                            

Detta dock med u-länderna som undantag eftersom att de är beroende av bistånd.  

Miljöanpassad forskning, utbildning, teknologi samt samarbete bör spridas och upprätthållas 

för att arbetet ska nå sin mållinje. 
48
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5. Fältstudier 

5.1 Fakta om Dubai 
5.1.2 Dubai då. 
Förenade Arabemiraten har en historia som går långt tillbaka i tiden och handeln har ända 

sedan 3000 år f.Kr. varit en nödvändig inkomstkälla för området. I detta handelsområde har 

Dubai varit en av de viktigaste städerna i hela den Persiska viken.
49

  

Dubais historia har en nära koppling till Muhammeds död på 600-talet. Islam grundades i det 

land som idag heter Saudiarabien och sedan dess har denna religion spridit sig genom 

Mellanöstern och vidare till Medelhavsländerna. Dock har denna religion ända sedan 1000-

talet varierat och många andra folkslag har också haft ett inflytande och påverkan på Dubais 

område. Exempel på dessa folkslag är främst ottomaner, men även turkar och mongoler.
50

 

Koloniseringen av området tog fart under 1700-talet i samband med att det islamiska styret 

tappade greppet om sin makt i samhället. Eftersom Dubai dessutom hade en otrolig strategisk 

position inom handel mellan Indien och Europa, ville många erövra området. Detta intresse 

var störst bland britter och portugiser.
51

  

Det stora hotet för området var piraternas existens. Både arabiska och europeiska skepp sattes 

in för att förhindra anfall mot handelsbåtarna. Det var inte förrän år 1835 som det skapades 

fred och detta var på grund av att shejkerna skrev under ett fredsavtal.  

Sedan skrev de på ett ytterligare avtal år 1892, där britterna var involverade denna gång. I 

detta avtal lovade de att inte ingå avtal med något annat folk än britterna. Gentjänsten för 

detta var att Storbritannien skulle skydda havet och kusten från attacker.
52

  

Dubai grundades år 1833 och under detta år flyttade även familjen Al Maktoum till området 

och är idag även den familj som styr området. Ätten bestod av 800 personer som bosatte sig 

bredvid den lilla fiskebyn, “Bur Dubai.” Därefter blev Dubai en del i det brittiska 

protektoratet, Trucial States.
53

 Under 1960-talet upptäcktes oljan i Dubai. Efter att Trucial 

States upphörde, bildades Förenade Arabemiraten år 1971 och därmed fick Abu Dhabi första 

platsen i federationen och Dubai andra. Förenade Arabemiraten består idag som helhet av sju 

emirat.
54

 

5.1.3 Dubais turism genom tiden 
Oljan upptäcktes på 1960-talet i Dubai och jämfört med grannen Abu Dhabi, investerades 

måttliga intäkter i nya hamnar, men främst på flygplatsen i Dubai. Detta möjliggjorde Dubais 

roll som ledande handelsstad i regionen och satte dessutom fart på turismen. Dubai som 

emirat är inte alls rikt på historiska sevärdheter utan istället har de en ständig strävan på att 

bygga nya attraktioner.
55

 Dubai har en lång historia av handel och hamnen Jebel Ali som 

byggdes på 1970-talet är världens största hamn. Den satsning som gjorts på exempelvis det 

stora projektet, ”DubaiLand” gör turismen till en ytterst stark inkomstkälla i Dubai.
56
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5.1.4 Dubai i dagsläget 
Idag bor det ungefär 2,106 miljoner invånare i Dubai, vilket är det största antalet befolkning i 

Förenade Arabemiraten och detta emirat är även det största till ytan efter Abu Dhabi. Det 

huvudspråk som talas är arabiska. Emiratet är även i dagsläget federationens största stad där 

75 % , det vill säga, tre fjärdelar av invånarna är gästarbetare från Sydostasien men också från 

Iran och Indien samt Pakistan i Sydasien. Av den totala befolkningen på 4,1 miljoner i den 

Förenade Arabemiraten beräknas den ursprungliga befolkningen ligga på 825 000 personer. 

Immigranterna och gästarbetarna är en majoritet, då de utgör ungefär 79,9 % av den totala 

befolkningen.
57

 Dubai har idag världens högsta byggnad vid namn Burj Khalifa, dock hette 

den Burj Dubai innan invigningen i januari 2010. Den är 828 meter hög och har 162 

våningsplan. Byggnaden består av hotell, kontor och bostäder.
58

 Stadens kommersiella 

centrum påstås även ha den mest toleranta politiken gentemot främmande kulturer och 

utlänningar i allmänhet.
59

   

Den som för nuvarande regerar emiratet är Mohammed bin Rashid Al Maktoum och är även 

premiärminister och vicepresident för Förenade Arabemiraten.
60

 

Dubai är dessutom idag igång med att bli ett regionalt centrum för finans och IT. Enbart tre 

procent av Dubais ekonomi grundar sig på oljeproduktionen och resterande är beroende av 

handeln, finansiella tjänster som försörjer området, dock främst beroende av turismen.
61

 

 
5.2 Dubai & utvecklingen av turistindustrin 
Vad har bidragit till att Dubai under de senaste åren har kunnat utveckla sin turistindustri i 

den takt som skett? 

I Förenade Arabemiraten växer och utvecklas turistindustrin snabbt, även betraktas den som 

landets framtidsnäring. Under 1990-talet ökade charterturismen till Dubai något enormt och 

den bakomliggande tanken är att landet ska bli en slags ”brygga” mellan Orienten, det vill 

säga Mellanöstern och västvärlden. Idag har Dubai en av världens största flygplatser, vilket 

även är den största bland alla flygplatser i de sju emiraten. Hamnen Jebel Ali i Dubai är den 

största artificiella hamnen i hela världen och Burj al Arab är världens största, högsta och enda 

sjustjärniga hotell. Dubai är idag den mest kända av de sju emiraten i Förenade Arabemiraten. 

Det är dit de flesta turister reser. Dessutom är Dubai den stad och det emirat som har 

påverkats mest av det västerländska inflytandet. När turisterna inte åker till huvudstaden Abu 

Dhabi, är det till Dubai de reser och den stad de besöker för att sedan med Dubai som 

utgångspunkt göra utflykter till de resterande emiraten.
62

 

Under 1960- talet var denna stad en del av det land som levde med pärlfiske som största 

exportinkomst. Dubai blev sedan rikt på sin olja, dock betalas idag stadens uppbyggnad med 

investeringar från utlandet, och detta främst från Ryssland. Dubai växlade från att ha levt på 

olja till att livnära sig på turistindustrin i samband med Sovjets sammanbrott och den ryska 

marknadsliberalismen. I Förenade Arabemiraten är det skattefrihet som råder och där existerar 

det varken någon inkomstskatt, moms, tull eller företagsbeskattning. Därför såg ryssarna 

Dubai som ett passande område, där de nya förmögenheterna hade möjlighet att investeras 

och spenderas. 
63
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På endast 25 år har Dubai lyckats utvecklas från att ha varit en hyddstad till att bli en modern 

världsstad och handelscentrum. År 1966 började pengar investeras i Dubai och detta 

utnyttjade den dåvarande emiren (prinsen) Shaikh Rashid bin Said- al Maktoum.  

Shaikh Rashid bin Said- al Maktoum använde sedan dessa intäkter till att bygga upp det 

Dubai idag har lyckats åstadkomma. Mycket av det ursprungliga Dubai har upphört. Dock har 

det alltid sett ut som det gör i kvarteret Bastakia, där lokalborna har valt att leva traditionellt 

efter sina seder och kultur.
64

 

Idag är idrotten en stor del av Dubais kultur. I denna stad finns det polofält, golfbanor och 

hästkapplöpning. Dubai World Cup men även vattensporten i emiratet har dessutom bidragit 

till turismutvecklingen eftersom sportintresserade uppmärksammar destinationen.
65

 

Jumeirah Beach Hotel öppnade sina dörrar år 1999 och den består idag av 600 dubbelrum, 26 

våningar och hela byggnaden är tillverkad av glas och aluminium.
66

  

Palm Island Resort är en kurort i Dubai som består av tre artificiella öar. Dessa består av  

Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali och Palm Deira. Uppbyggnaden av Palm Jumeirah började år 

2001 och strax därefter började dessutom Palm Jebel Ali byggas och konstrueras. Slutligen, år 

2004, började utvecklingen av den sista, största och tredje ön, Palm Deira.
67

 Palm Island 

Resort är för övrigt ett av de mest ambitiösa projekt som den internationella turistindustrin 

skådat. Det bakomliggande syftet med denna konstruktion är naturligtvis att turismen till 

Dubai ska öka betydligt.
68

  

Sammanfattningsvis kan det berättas att turistindustrin framkallades som substitut för 

oljebaserad ekonomisk tillväxt. Allt ifrån det geografiska läget, klimatet till den välutvecklade 

infrastrukturen gav möjlighet till detta och turismen började därefter utvecklas snabbare än 

förväntat. I samband med detta användes så kallade PR-kampanjer. Detta för att utvecklingen 

ska fortsätta växa och stärka uppbyggnaden av infrastrukturen i emiratet.
69

  

5.3 Ett utvecklingsland?  

Dubai är ett utvecklingsområde inom turism och arbetar i dagsläget för en hållbar 

turismutveckling. Det framkommer inte specifikt i litteratur och källhänvisning att just Dubai 

är ett utvecklingsområde, mycket eftersom Dubai och de övriga emiraten skiljer sig från andra 

utvecklingsländer med sitt geografiska läge och oljan som de har till sin fördel. Dock 

uppfyller emiratet många av de kriterier som identifierar ett utvecklingsområde. I dagsläget 

råder det en stor politisk instabilitet i Dubai där det inte går att garantera fred eftersom att 

emiratet är beläget i Mellanöstern, vilket innebär att det finns en ständig oro kring den 

politiska situationen i samhället. (Den Arabiska våren kommer senare i studien berätta mer 

djupgående om vilka politiska oroligheter detta kan röra sig om.) Islam, som är 

huvudreligionen i samhället, har dessutom förlorat mycket av sitt värde under åren på grund 

av att emiratet har påverkats av det västerländska inflytandet, vilket har varit nödvändigt för 

turismens destinationsutveckling i samhället. Detta har däremot skapat ett stort missnöje 

bland urbefolkningen i Dubai, där regeringen bland annat inte har tagit hänsyn till 

befolkningens upplevelse av den snabbväxande turismen i emiratet som har påverkat 
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religionens värde samt betydelse. Befolkningen har dessutom generellt fått mycket mindre att 

säga till om, vilket därmed har lett till att Dubais folk emigrerar till andra städer och länder. 

Dubai har dessutom varit alldeles för beroende av de utländska företagens investering.  Därför 

har de på senare år valt att istället investera i att utbilda sin egen befolkning och skapa större 

arbetsmöjligheter för dem,
70

 vilket dessutom är något som Agenda 21 förespråkar om i ett av 

sina avsnitt där handlingsprogrammet poängterar att det är ytterst nödvändigt att stärka viktiga 

samhällsgrupper. 
71

 Resultatet av detta beslut har inte enbart har gynnat befolkningen och fått 

de att vilja stanna innanför emiratets gränser, utan har även varit till en stor fördel för 

samhällets ekonomi. Detta på så sätt att pengarna som tjänas stannar i staden istället för att de 

ska skickas ut till andra länder, vilket har skett vid tidigare tillfällen när de utländska 

medborgarna var den större arbetskraften i samhället. Detta skapar så småningom en så kallad 

”Win-Win situation”, där både turister, arbetare samt urbefolkning är nöjda.
72

  Emiratet 

arbetar mycket för en hållbar turismutveckling eftersom turismen i staden har utvecklats 

snabbt under en otroligt kort tid, vilket varken har varit till miljöns eller samhällets fördel. 

Därför bör det finnas en välutvecklad framtidsplan för den hållbara turismen, vilket Dubai 

arbetar med i nuläget för att uppfylla kraven för stadens turism. 
73

 

5.4 Dubais turismindustri och dess sociala påverkan samt konsekvenser: 

socialdelaktighet och hållbara utmaningar.                                                                                                                        

Dubai och de resterande emiraten i Förenade Arabemiraten har haft en snabb ekonomisk 

utveckling och modernisering, så som de resterande arabiska länderna kring Persiska viken 

har de dessutom varit beroende av oljeproduktionen och dess export ända sedan 1970 talet.  

År 1990 införde Dubai en ny handlingsplan för emiratets ekonomi som skulle användas som 

en slags reservplan för när oljeproduktionen i emiratet tar slut. 
74

      

 

Dubai har ända sedan början av sin turismutveckling haft som syfte att utveckla en unik 

destination med ett internationellt värde. Dock bör Dubai i dagsläget investera mer i att bygga 

och utveckla budget samt standardhotell och boende, detta så även de som inte har råd att leva 

den exklusiva livsstilen i Dubai ska kunna ha möjlighet att åka dit på semester. Detta är 

nödvändigt eftersom emiratet får chansen att nå ut till en bredare målgrupp av turister samt 

besökare och inte enbart till de förmögna. Detta skulle därefter kunna gynna och vara ett gott 

bidrag till en mer hållbar turismmiljö i emiratet. Dubai har ett företag vid namn "Emaar" som 

har varit delaktig i att utveckla orter samt fastigheter i Dubai men även länder som bland 

annat Kina, Indien, Jordanien och Syrien. Även myndighetsföretaget "Dubai Holding" har 

varit delaktig i en stor mängd affärer med olika företag som arbetar med att investera i främst 

Dubais turism och dess utveckling av denna. Dessutom har företaget "Sama Dubai" inte 

enbart haft ett mycket aktivt deltagande inom fastighetsutvecklingen i Dubai utan även i 

länder som Marocko, Oman, Qatar samt Bahrain. Dessutom äger dess hotell- och ortföretag, 

"The Jumeirah Group", hotell i städer som London och New York.  Under de senaste tio åren 

har "Dubai Ports International", ett hamnföretag, byggt flertal hamnar i olika områden runt 

om i Europa, Indien samt Mellanöstern, vilket har kommit att leda till en stor ekonomisk 

expansion.  De sociala konsekvenserna av denna expansion av turismutvecklingen i emiratet 

har på senare tid varit rätt framstående, dock inte uppmärksammad. De sociala 
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konsekvenserna av detta har bland annat varit den påverkan som turismutvecklingen haft på 

emiratets ursprungliga arabiska kultur, religion och dess islamiska tro.
75

  

 

Det västerländska inflytandet har på grund av den ökade turismutvecklingen i emiratet 

kommit att krocka med emiratets beduinkultur samt religion, det vill säga, Islam, som med 

tiden har resulterat till att emiratet förlorat en del av sitt ursprungliga värde samt kultur. 

Samtidigt som den västerländska kulturen börjar ta ett större utrymme samt som turisterna 

ökar, resulterar det till att urbefolkningen blir skrämda och börjar söka sig till andra länder för 

bosättning i grannländerna kring Mellanöstern. Dilemmat blir dock att det västerländska 

inflytandet är det som bland annat gynnar turismen till en fortsatt utveckling, samtidigt som 

det är den som bland annat ifrågasätter ifall den blir hållbar eller inte, detta med tanke på 

ovanstående, den snabba moderniseringen och den kulturella förändringen i området som 

orsakar en stor oro bland urbefolkningen.
76

 

 

Den ekonomiska nedgången i Dubai kan föra med sig stora utmaningar, samtidigt har emiratet 

i dagsläget ett stort behov av att attrahera större marknadssegment genom utvecklingen för att 

utöka expansionen av resemarknaden. Det finns en risk att Dubai kommer behöva bemöta en 

rätt så problematisk framtid kring turismutvecklingen, därför är det ytterst nödvändigt att 

emiratet delvis satsar på att konsumtionen av produkter och tjänster de erbjuder ska bli 

betydligt billigare men också bättre paketerbjudanden samt hårdare marknadsstrategier.  

Denna typ av utveckling har däremot en tendens att kunna orsaka sociala oroligheter och 

utmanar produktiva planer av en social och hållbar turismmiljö. Det vill säga, ju större och 

mer känd turismen i Dubai blir, desto större krav det skapas kring att leverera för att 

turistbranschen därefter ska kunna överleva. Detta innebär att det blir en betydligt större 

utmaning för de involverade aktörerna att kunna upprätthålla en hållbar turismutveckling. 
77

  

 

De flesta arbetare i emiratet har emigrerat från utlandet och den ursprungliga befolkningen 

arbetar och bor utanför Dubais gränser, där många har emigrerat till grannländerna kring 

Mellanöstern. I Dubai finns det i dagsläget 500,000 medborgare som är ursprungsbefolkning, 

vilket utgör endast 25% av den totala befolkningsmängden(2,106 miljoner invånare.) 

Resterande befolkning i Dubai består av gästarbetare från främst Sydasien, så som Indien och 

Pakistan men många gästarbetare i Dubai är också ursprungligen från Iran.
78

 För att behålla 

den ursprungsbefolkning som bor kvar i Dubai är det därför nödvändigt, som åtgärd, att det 

satsas mer på att utbilda Dubais nationella befolkning som bor kvar så att även de får större 

och bättre arbetsmöjligheter i samhället och att det inte enbart satsas på att utbilda de som 

redan är anställda, det vill säga de ovannämnda gästarbetarna. Många av de utländska 

arbetarna exploateras dessutom omoraliskt av sina arbetsgivare och får alldeles för låg lön 

med tanke på den stora arbetskraft de för med sig. Detta är något som bör förändras för att 

Dubais samhälle ska leverera bättre förutsättningar för turister samt för sina arbetstagare och 

nationella medborgare.
79
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5.5 Arabiska våren  

Arabiska våren är en term som används för de serie politiska protestyttringar och folkliga 

uppror som inleddes år 2010 i de arabiska länderna kring Nordafrika, Mellanöstern och på 

Arabiska halvön. Dessa protester har haft krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten 

som dessutom har inneburit att demokratiska reformer slagit rot i vissa av länderna. 
80

 

Startpunkten för dessa revolutioner började i Tunisien den 18 december 2010 och 

demonstrationerna har därefter ägt rum i Algeriet, Egypten, Bahrain, Libyen, Jemen och 

framförallt Syrien. Mindre demonstrationer har dessutom förekommit i  bland annat, 

Marocko, Saudiarabien, Oman, Irak, Jordanien och Kuwait. 
81

 

Dessa situationer har skapat en ytterst turbulent atmosfär kring bland annat länder 

Mellanöstern och Nordafrika. Detta kan komma att påverka turismutvecklingen i området och 

även innebära ett hot mot den fortsatta turismen och dess hållbarhet i grannländer, som 

exempelvis Dubai som är beläget på Arabiska halvön. 
82

 

 

5.6 Nybygget och den växande turismen 
5.6.1 Ekologiska, sociala samt ekonomiska konsekvenser.   

Hur har staden Dubai påverkats av nybygget och den snabbväxande turismen? 

 

Dubais uppbyggnad och den snabbväxande utvecklingen av turismen har gjort ett stort intryck 

på världen. Målet med uppbyggnaden av unikt höga byggnader i Dubai är densamma för alla, 

att de ska vara störst i världen. Detta har lett till att staden har flyttat ut i havet och havet in i 

staden. En ny arkipelag, vid namn “The World” är idag byggd ute till havs. All den kust som 

idag konstrueras i Dubai antas kunna sträcka sig från Kuwait till Pakistan omnejd. Sand och 

miljarder ton med sten har transporterats till staden för att Dubai inte har haft tillgång till 

sådana resurser. I Dubai har allt från inomhus-skidbackar till konstbevattnade parker, 

motorvägrenar samt sjöar konstruerats. 
83

 

Dubais fortsatta uppbyggnad är ett stort hot för stadens miljö med tanke på det varma 

klimatet. Uppbyggnaden av konstgjorda miljöer i Dubai ses även i dagsläget som ytterst 

riskabelt, och emiratet riskerar att misslyckas med sina pågående projekt. Dessa projekt 

saknar en långsiktig plan och antas få allvarliga konsekvenser, inte enbart för Dubai men även 

för stadslivet i övriga världen. 
84

 Med tanke på att Dubai har byggt artificiella öar ute till havs 

har det skett ändringar i stadens havs- och kustklimat, därmed dess ekosystem. Detta har 

påverkat habitat för havsdjur samt andra organismer. Dessa tvingas så småningom att 

antingen anpassa sig efter nya artificiella ämnen eller byta geografiskt läge. I längden 

påverkas klimatet ytterligare på grund av de kommunikationer och transportmedel som 

turister använder sig utav för att nå sin destination. Länge har flygplan och dess 

bränsleutsläpp samt föroreningar som framkallar surt regn och förgiftar naturen varit en stor 

miljöfråga.
85

 

Ingen annan stad i världen har så stor turism med en så liten urbefolkning. Varje år är det över 

sex miljoner turister som åker till Dubai och omkring en fjärdedel av invånarna är födda i 
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landet.
86

 Arbetsförhållanden för gästarbetare i Dubai är mycket dåliga och orättvisa. Detta 

kritiseras naturligtvis ständigt. Dessutom är den kulturkrock som skapats mellan de olika 

nationaliteterna i emiratet en nackdel för stadens situation och samhälle. Beduinkulturen i 

Dubai har på endast en generation försvagats, därmed har staden kommit att sakna känslan av 

en egen unik kultur samt nationalitet.
87

 

Medvetenheten kring dessa aspekter är till shejkernas fördel eftersom problemen kring 

stadens turismutveckling, rykte samt status kan åtgärdas och vidareutvecklas. Shejkerna och 

deras rådgivare arbetar idag strategiskt för att sträva efter långsiktiga och hållbara lösningar. 

Abu Dhabi lanserade nyligen en koldioxidneutral stad, vid namn “Zero Carbon City.” Denna 

har till syfte att minska på resursanvändningen, samtidigt som återbruket ska öka. Denna 

förväntas dessutom fungera, och ska användas som en slags reservplan för den dagen då oljan 

i staden tar slut.
88

   

Den globala ekonomikrisen har inte enbart påverkat omvärlden utan även Dubai.  Emiratet är 

idag skuldsatt och det förväntas inte att staden ska kunna överleva och dess ekonomiska 

nedgång lika väl som staterna kring Persiska viken har gjort. Detta på grund av att dessa 

städer har sedan flera år tillbaka byggt upp enorma ekonomiska reserver. Dubai har dessvärre 

inte kunnat göra detsamma eftersom emiratet inte har haft en tillräckligt stor tillgång till 

naturgas och olja. Därför har staden under de senaste åren istället satsat på att bli ett 

kommersiellt centrum i regionen samt bli den centrala punkten för flygtrafik mellan de olika 

världsdelarna. Det är dessutom nödvändigt att flygtrafiken expanderar i samma takt som 

Dubais destinationsutveckling. Detta för att stadens ekonomi och turistiska tillväxt inte ska 

sättas på spel.
89
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6. Hazzam Almarouf 

Intervju med Hazzam Almarouf ansvarig för den politiska och ekonomiska avdelningen på 

Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm som utfördes år 2010. 

 

Hazzam Almarouf och jag bestämde möte på Sheraton Hotell i Stockholm, jag åkte dit för att 

genomföra min planerade intervju. Redan innan intervjun hade jag förberett de intervjufrågor 

som jag ville ställa. I loungen satt vi sedan och diskuterade mycket. Jag frågade ifall det gick 

bra för honom att jag spelade in intervjun, dock gick han inte med på så jag valde därför att 

respektera det. Almarouf berättade mycket om hur Dubai såg ut innan turismen tog fart i 

slutet på 1990- talet. Han berättade även mycket om hur Dubais olika företagsaktörer arbetar 

för att uppnå hållbar utveckling inom stadens turism.  

Almarouf berättade dessutom djupgående om den ekonomikris som staden under tidigare år 

drabbats av. Mycket sades och diskuterades kring de framtidsplaner som Dubai har och vad 

som bör göras för att de uppsatta målen ska uppnås. Almaroufs åsikter kring utvecklingen 

och turismen var tydliga i intervjun och även här diskuterades och debatterades det mycket.  

Under tidigt 1990-tal var Dubai inte alls lika turistiskt populärt som det idag är. Dock blev 

den det vid millenniumskiftet. Innan hade staden, liksom Abu Dhabi, varit beroende av 

oljeproduktionen och det ville inte Dubai vara, så därför ersattes detta med turismindustrin. 

Allt ifrån själva läget, klimatet till den välutvecklade infrastrukturen gav möjlighet till detta 

och turismen började därefter utvecklas snabbare än vad det hade förväntats.  

PR-kampanjer användes i samband med den fortsatta uppbyggnaden av infrastrukturen. Kring 

åren 1998-99 satsades det som sagt stort på turism och nyckelfaktorn för turismen i staden är 

idag hotellet Burj al Arab.   

Den Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm representerar och ansvarar för 

marknadsföringen till hela Förenade Arabemiraten och har dessvärre ingen fokus på enbart 

Dubai. Däremot har Dubai ett samarbete med olika svenska företag för att marknadsföra 

Dubais turism. Ett exempel på dessa är Dubais turistbyrå och handelskontor som ligger på S:t 

Eriksgatan i Stockholm.  

Världen och dess media som sprids anser att den snabba utvecklingen av turismen i staden är 

ohållbar på grund av den ekonomikris som Dubai drabbades av år 2008. Dock drabbades 

Dubai av krisen, liksom många andra länder i världen och därför anser inte Almarouf att detta 

är något hot för Dubais nuvarande och framtida turism. Förr investerades det mycket i Dubais 

turism från utlandet, men idag försöker investeringen hålla en mycket lägre profil och detta 

sker mer försiktigt än under de tidigare åren.  

Almarouf berättar vidare, att det är viktigt att skapa ett hållbart förtroende för att turismen ska 

kunna bevaras, dock kommer det krävas tid för att bygga upp denna igen eftersom det 

fortfarande är lite skakigt efter ekonomikrisen.  

Almarouf tror även starkt på att skulderna som Dubai har påverkar turismen på ett ytterst 

negativt sätt. Dock är det viktigt att skapa nya regler för att som tidigare nämnt, återuppbygga 

förtroendet. Skulderna som Dubai har till utlandet, påverkar även staden, vilket är en stor 

nackdel. Skarpare regler, större medvetenhet och framförallt mycket mer kontroll är därför 

lösningen på detta problem. Samt är det nödvändigt med hårdare krav på investerare och 

företagen bör bevisa att de är seriösa med sina visioner och mål för att ett samarbete ska 

kunna skapas.  
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Trots att Dubais konkurrenter är många så ses de inte som ett hot eftersom konkurrens är 

något som alltid har funnits. Dessutom har Dubai en egen standard och stil och ses därför som 

en otroligt unik stad. De största nuvarande konkurrenterna är de asiatiska länderna och länder 

som exempelvis, Libanon, Syrien, Tunisien, Egypten och Marocko i Mellanöstern.  

Dubai har stora planer för framtiden och turismen kommer fortsätta växa berättar Almarouf. 

När jag ställer frågan om det finns någon gräns till var utvecklingen av stadens turism går, 

svarar han med, “The sky is the limit!” Almarouf menar att Dubai överhuvudtaget inte har 

någon planerad gräns för detta. Däremot kommer det krävas förbättrade PR-insatser, 

förbättrad infrastruktur, transport och en starkare tjänstesektor för att turismen ska fortsätta 

växa.  

Almarouf har en mycket positiv syn på DubaiLand och på kritiken mot Dubai. Genom denna 

kritik får staden mer uppmärksamhet av media och omvärlden, därför påstås detta vara en 

stark fördel för Dubai och dess turism. All marknadsföring är god marknadsföring. Dubai har 

även vid ett tidigare tillfälle gått ut i media och berättat att det inte ser så mörkt ut för staden 

som media påstår.  

Dubai har liksom många andra städer och länder drabbats av ekonomikrisen, dock inte som 

media framställer påstår Almarouf. 

Största hotet för Dubais turism ses vara ifall området skulle drabbas av ett krig. Detta på 

grund av den kritiskt politiska situationen i Mellanöstern. Därför är säkerheten en viktig 

åtgärd för den turistiska utvecklingen. Dubai har alla resurser som krävs för att fortsätta 

utvecklas berättar Almarouf, dock är det nödvändigt, att som en världskänd turiststad, veta 

hur dessa ska användas.
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6.1 Åtgärder 
Vilka åtgärder anser Hazzam Almarouf, den ansvarige för Förenade Arabemiraten i 

Stockholm, att det behövs för att skapa och behålla en hållbar turism i staden? 

Dubai har en strategisk plan på hur turismen i staden ska fortsätta utvecklas och de skyhöga 

byggnaderna ska fortsätta byggas, det vill säga det världsstora projektet, Dubailand, utan att 

samhället och emiratet ska ta skada. Den förväntas dessutom vara mycket turistiskt hållbar. 
91

 

Almarouf, den ekonomiskt- och politiskt ansvarige på Förenade Arabemiratens ambassad i 

Stockholm, berättar att Dubais vision samt mål är att överraska världen och fascinera dess 

turister med sin unika uppbyggnad samt utveckling. Dessutom förväntas den säkra en framtid 

för turismen när oljan tar slut. Målet är att Dubai ska vara den stad som representerar världens 

högsta, största och världens lyxigaste hotell, byggnader, sevärdheter, restauranger samt 

shoppingmöjligheter.  

Dubai har hittills överhuvudtaget inte någon planerad gräns för var gränsen till uppbyggnaden 

av emiratet går. Däremot kommer det krävas förbättrade PR-insatser, förbättrad infrastruktur, 

transport och en starkare tjänstesektor för att turismen ska fortsätta växa och för att en hållbar 

turism i emiratet ska åstadkommas.  

Dubai har alla resurser som krävs för att fortsätta utvecklas, dock är det nödvändigt, att som 

en världskänd turiststad, veta hur dessa ska användas. 

Almarouf berättar vidare om att det inte fanns något större krav förut på vilket företag från 

världen som får investera i Dubais turism, så länge turismen i staden fortsätter växa. En 

långsiktig plan på hur denna utveckling skulle vara hållbar, existerade inte. Detta drabbade 

staden kraftigt och den stora konsekvensen blev att Dubai hamnade i den globala 

ekonomikrisen. Därför har nu samarbetet mellan Dubai och företagen förbättrats. Ett 

samarbete med vilket företag som helst är inte acceptabelt och det är nödvändigt att företaget 

har en seriös och långsiktig vision samt ett tryggt mål. Därför är det ytterst centralt att det 

ställs hårdare krav på investerare och företag för att detta ska uppnås. Det är även viktigt att 

skapa och återbygga det förtroende för samarbetet som tidigare har funnits och dessutom 

skapa nya regler för att turismen ska bevaras. Dock kommer det krävas mycket tid för att 

bygga upp det förtroende som rasat efter ekonomikrisen med tanke på att det fortfarande är 

skakigt.  

Dubai har dessutom miljontals skulder till de tidigare investerarna, vilket sätter emiratets 

turistiska utveckling och hållbarhet på spel. Lösningen för detta är skarpare regler och större 

medvetenhet kring emiratets investeringsstrategier. 

Stadens enda och största hot är ifall den skulle utsättas för ett krig. Eftersom Dubai är beläget 

på Arabiska halvön, samt med hänsyn till att den politiska situationen i området alltid varit 

kritisk genom historien, så finns det en stor risk att krig kan bryta ut. Av denna orsak är det 

aktuellt att säkerheten åtgärdas för att bevara och beskydda den turismutveckling.
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7. Analys 
Det är fascinerande hur Dubai har lyckats utvecklas, från att ha varit en hyddstad på 1960- 

talet till att bli en modern världsstad 25 år senare. Det finns få turistorter och länder som 

lyckats med detta på så pass kort tid, vilket är imponerande, med tanke på att de flesta 

resurser, attraktioner och sevärdheter är artificiella. Det är däremot svårt att avgöra ifall 

turismen i nuvarande och framtida Dubai är hållbar eftersom den beror på hur 

turismutvecklingsprocessen hanteras. Denna utveckling erhåller många sociala, ekonomiska 

och ekologiska konsekvenser samt följder. Alla dessa tre faktorer spelar även en roll i den 

fortsatta turismutvecklingen, tas ingen hänsyn till dessa följder är det förödande konsekvenser 

som emiratet får stå till svars för.  Skulle dessa däremot hanteras som planerat och på bästa 

möjliga sätt för att åtgärdas, så tror jag som författare starkt på ett hållbart Dubai. Dubais 

största prioritering är att skapa och upprätthålla en hållbar turismutveckling, för att långsiktigt 

fortsätta generera stadens resurser samt livnära sig på turistnäringen. Detta eftersom andra 

naturresurser, som exempelvis oljan riskerar att ta slut. Med tanke på att detta är en stor 

prioritering så tror jag att det kommer läggas ned mycket arbete, åtgärder, tidsplanering samt 

resurser för att uppfylla de krav som behövs för att uppnå emiratets mål; en hållbar 

turismutveckling. Jag anser att det är ledsamt att nästan alla resurser, attraktioner och 

sevärdheter är artificiella i Dubai. Det är främst klimatet och läget som gett staden möjlighet 

att kunna utvecklas till en av världens mest besökta turistorter och storstäder. Sedan har detta 

byggts upp med hjälp av tillsatta resurser och investeringar från utlandet. Dock kan deras 

största svaghet ses som deras främsta framgång, just på grund av att det är det artificiella som 

väcker mycket uppmärksamhet bland turister och besökare. Är Dubais turismutveckling 

hållbar? Denna fråga kan diskuteras i evigheter, eftersom att framtiden sällan går att förutspå. 

Mycket under utvecklingsprocessen kan ändras, förbättras och ibland även försämras, därför 

är en medvetenhet kring de följder som utvecklingen har den mest väsentliga åtgärden för 

denna fråga. Finns det en medvetenhet skapas det större möjligheter för förbättringar och 

ytterligare åtgärder.  

 

Mer ingående kring de sociala, ekonomiska samt de ekologiska följderna av 

turismutvecklingen i Dubai, som jag som författare kommit fram till i min studie, analyserar 

jag här nedan,  

Sociala följder,  

Det finns både motgångar och strider för staden. En av de stora motgångarna med turismens 

utveckling i Dubai beror bland annat på den nationella befolkningens missnöje med det 

västerländska inflytandet. Den Islamiska religionen och emiratets Beduinkultur har med åren 

avtagit medan den västerländska kulturen har fått ett betydligt större inflytande i samhället, 

vilket har inneburit att en del av de nationella medborgarna har börjat emigrera till 

grannländerna kring Mellanöstern. I Dubai finns det 500,000 medborgare som är 

ursprungsbefolkning vilket utgör endast 25% av den totala befolkningsmängden som beräknas 

uppgå till omkring 2,106 miljoner. Resterande befolkning i Dubai består av gästarbetare från 

främst Indien, Pakistan och Iran. En ytterligare faktor till emigrationen beror på att Dubais 
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regering inte gett den nationella befolkningen tillräckligt mycket att säga till om kring 

turismens utveckling, där de heller inte har fått ta så stor del av arbetsmöjligheterna i 

samhället. En orsak till detta kan bero på att det är mindre kostsamt för företagen i området att 

anställa utländsk arbetskraft, än vad det kostar de att anställa en nationell medborgare. Dock 

har Dubai i dagsläget börjat investera i att utbilda sin nationella befolkning och erbjuda de 

större arbetsmöjligheterna så att samhällets behov inte ska vara beroende av samarbetet med 

utländska företag och dess arbetskraft. Det är dessutom till emiratets fördel eftersom det leder 

till att den nationella befolkningen inte har ett lika stort behov av att emigrera till utlandet. 

Dessutom så leder det till att det skapas en så kallad "Win- Win situation" där bägge parterna, 

turister och den nationella befolkningen i Dubai erhåller ett gemensamt välbehag.  Detta är 

något som även Agenda 21 förespråkar om i ett av sina avsnitt där dokumenthandlingen 

poängterar att det är ytterst nödvändigt att stärka viktiga samhällsgrupper. Denna förbättring 

kan även i sin tur vara till fördel för den ekonomiska situationen i samhället.  

Ekonomiska följder,  

Dubai fasar för att de ska riskera att hamna i en ekonomikris, mycket på grund av sina tidigare 

erfarenheter av denna krissituation. Samarbetet med utländska företag som Dubai har haft har 

i ett tidigare utvecklingsskede varit mycket svaga och instabila. Dessutom är oroligheten för 

oljekrisen otroligt stor i Dubai. Därför har emiratet arbetat starkt för att satsa på 

turismnäringen samt dess utveckling, vilket beror mycket på att turismen har blivit stadens 

enda ”säkra kort” för överlevnad. Grannemiratet Abu Dhabi har även lanserat en 

koldioxidneutral stad, vid namn “Zero Carbon City.” Denna har till syfte att minska på 

resursanvändningen, medan återbruket ska öka. Det förväntas även att denna ska användas 

som en slags reservplan för den dagen då oljan i staden tar slut. De skulder som emiratet har 

till de länder som investerat i stadens turism är dessutom ett stort hot för framtida Dubai, 

vilket därmed kan ifrågasättas. Hur ska Dubai bekosta sig dessa ifall den strategiska planen 

inte skulle gå som planerat? Dessutom ligger grunden i ekonomisk hållbarhet att skapa en 

balanserad ekonomisk tillväxt utan att slita på naturresurser. Fördelen med de ekonomiska 

följderna är dock att de befintliga attraktionerna och sevärdheterna i Dubai genererar en stark 

och hållbar ekonomisk tillväxt samt stabilitet. 

Ekologiska följder,  

Utifrån det material och information jag fått och sammanställt i mina fältstudier utgår jag från 

att uppbyggnaden av konstgjorda miljöer i Dubai ses i dagsläget som ytterst riskabelt och 

emiratet riskerar att misslyckas med sina pågående projekt. Dessa projekt saknar en långsiktig 

plan och antas få allvarliga konsekvenser, inte enbart för Dubai men även för stadslivet i 

övriga världen.  Med tanke på att Dubai har byggt artificiella öar ute till havs har det påverkat 

stadens havs- och kustklimat, därmed dess ekosystem. Detta har påverkat habitat för havsdjur 

samt andra organismer. Dessa havsdjur och organismer tvingas så småningom att antingen 

anpassa sig efter nya artificiella ämnen eller byta geografiskt läge. I längden påverkas 

klimatet ytterligare på grund av de kommunikationer och transportmedel som turister 

använder sig utav för att nå sin destination. Länge har flygplan och dess bränsleutsläpp samt 

föroreningar som framkallar surt regn och förgiftar naturen varit en stor miljöfråga. 
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8. Avslutande diskussion 
Som författare till denna studie har jag utifrån det material och information jag bearbetat 

under denna studieprocess, kommit fram till att Dubai är en unik stad. En stad dit turister 

väljer att åka för att den skiljer sig från många av världens andra städer. Ingen annan stad är så 

artificiell som denna, vilket väcker ett stort intresse bland turister och besökare. Under de 

senaste åren har det byggts upp ett starkt ekonomiskt stöd, en stark vision samt en hållbar 

strategisk plan för den kommande framtiden. Dessutom har det skapats ett mer varsamt 

samarbete som förväntas ske med seriösa företag som har starka mål och visioner. 

Konkurrensen för emiratet är självklar men är däremot inget hot för staden och dess 

turismutveckling, detta eftersom konkurrenskraften finns överallt och är svår att undgå.  

Dessutom är staden unik i sig och rik på sina arbetsmöjligheter, attraktioner och sevärdheter, 

vilket lockar många olika turister med olika intressen och behov.  

Slutligen kan Dubai kännetecknas som en utvecklingsstad inom turismnäringen och särskilt 

mycket när det kommer till den kritiska situationen i Mellanöstern och dess politiska läge. 

Därför bör regeringen i Dubai arbeta mer med att förstärka de internationella företagen, dess 

samarbete och därmed undvika samt förhindra konflikter på en statlig nivå. Detta kan fungera 

om alla involverade aktörer samspelar och eftersträvar gemensamma mål där stabilitet får 

tillfälle att skapas. Eftersom den politiska situationen är den faktor som hotar 

turismutvecklingen i staden, är det mycket viktigt att det åtgärdas. Det främsta hotet för 

samhällets turism samt vidareutveckling är ifall ett krig skulle bryta ut. Som Hazzam 

Almarouf gör, föreslår jag som författare till denna studie, även att det därför är ytterst 

nödvändigt att bygga upp en slags säkerhetsplan för att förebygga och åtgärda detta problem. 

Ifall ett krig skulle bryta ut eller om Dubai skulle drabbas av en politisk krissituation skulle 

det dessvärre förfära många av stadens nuvarande turister och nya besökare skulle heller inte 

riskera att åka dit eftersom situationen är livshotande. Det går dessutom inte i dagsläget att 

garantera fred i en stad eller ett land som är beläget i Mellanöstern. Därför finns det heller 

ingen möjlighet att påstå att den hållbara turismutvecklingen i staden Dubai är 

hundraprocentig. Däremot har emiratet och dess involverade aktörer i utvecklingsprocessen 

en stor möjlighet att gemensamt arbeta för att förebygga dessa hinder, motgångar samt 

svårigheter, vare sig dessa har sociala, ekonomiska eller ekologiska samt artificiella problem. 
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9. Förslag för vidarestudier 
Utifrån denna studie kan följande studie användas som förslag för vidare forskning.  

Dubai har i dagsläget pågående projekt som arbetas fram för att bevara och upprätthålla en 

hållbar turismutveckling i staden och åtgärda dess artificiella samt ekologiska problem. Dock 

är dessa inte tillräckligt långsiktiga. Ett förslag på en vidare studie är att arbeta fram/bygga en 

ny långsiktig plan, exempelvis ett förslag på hur Dubai kan förebygga dessa ekologiska 

följder och konsekvenser. 

 

10. Kvalitets säkring och kritisk granskning 
Jag kommer i följande text att analysera de källor som jag samlat in och valt att arbeta utifrån 

för att åstadkomma mitt mål med denna studie. Jag har valt att använda mig av källor som är 

relevanta för att kunna besvara min frågeställning. Jag har dessutom valt att använda litteratur 

som material, i form av elektroniska och tryckta källor. Förstahandskällan är min intervju med 

den politiskt och ekonomiskt ansvarige, Hazzam Almarouf, på Förenade Arabemiratens 

ambassad i Stockholm. Det finns en möjlighet att denna respondent kan ha blivit påverkad av 

den bransch han jobbar inom och speglar därför en mycket positiv syn av Dubais egenskaper. 

På så sätt att han marknadsför Dubai för att stärka stadens image. Därför blir det svårt för mig 

som författare att avgöra vad som är tillförlitligt i hans berättelse och inte. Dock talar 

Almarouf öppet om Dubais svagheter, och inte enbart om stadens styrkor. Det hade dessutom 

varit till studiens fördel ifall flera intervjuer hade utförts eftersom det stärker studiens 

reliabilitet och därmed validitet. Ensidighet påverkar oftast en forskning negativt och det blir 

därmed svårt för författaren att avgöra om informationen är tillräckligt stark och pålitlig. 

Konsekvensen är även den att när respondenten, i detta fall, Almarouf, får intervjufrågorna 

skickade innan intervjutillfället får han även den möjlighet att förbereda sina svar och hinner 

därför förbereda de på så sätt att de låter så bra som möjligt i syfte till att marknadsföra och 

sälja ut Dubai som resmål. Detta kan ge fel bild av emiratets verkliga situation och kan 

därmed framföra otillförlitlig information. Däremot har jag haft tillgång till många källor som 

sänder samma information som  Almarouf förespråkar. En del av den litteratur jag har använt 

mig av är relativt partisk. Därför har jag dessutom fått bortse från mycket information för att 

lyckas få fram så tillförlitliga och säkra källor som möjligt. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Hazzam Almarouf 

 

- Hur och varför har Dubai blivit så populärt? 

 

- Har ni något samarbete med något företag som marknadsför Dubais turism? 

 

- I sådana fall, hur arbetar ni för att marknadsföra denna? 

 

- Anser ni att den nuvarande uppbyggnaden av Dubai är turistiskt hållbart? 

 

- Dubais lyckade turism bygger på skulder från utlandet, hur ser ni på detta? (Positiv, negativ 

syn?) Vad finns det för hot? Om negativ, vad för lösning finns det på problemet? 

 

- Tror ni att Dubais turism kommer fortsätta öka eller sjunka om den fortsätter växa som den 

gör? 

 

- Anser ni att Dubai har någon stad/ ett land som kan ses som en konkurrent/ hot? I sådana 

fall, vilket? Hur och varför? 

 

- Har Dubai planer på hur långt det kommer gå med uppbyggnaden för turismen i staden? Var 

går gränsen? 

 

- Vad anser ni om DubaiLand som ska stå klart med 30 hela skyskrapor redan vid år 2012? 

 

- Vad har ni som ansvariga för syn på detta ämne? Positiv eller negativ syn? Varför? 

(Motivera!) 

 
 


