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Abstract 
The aim and purpose with this essay is to identify the natural conditions of the New Orleans 
City region, and to establish an understanding of the disastrous event of Hurricane Katrina in 
August 2005. Who lived in this area and how did this event affect the outcome of the disaster?  
The theory is based on two Swedish human geographers Torsten Hägerstrand and Thomas 
Lundén, and their theories on regional geography and political geography, also regarded is 
“geopolitics”. Regional and Political Geography are explained as the relation between state 
and territory, power over the territory and the variables that affect the relations on different 
levels such as; economy, culture, technology, demography and communication.   
 
The author decided to use the quantitative method in the process of research, the essay 
underwent an overall analyzes of the media settings, articles, written literature and 
documentaries. The author has been very critical to the material and facts that was presented 
by the American authorities, media and non governmental organisations.    
 
New Orleans City’s topography is unique in the matter that the city is constructed on a delta 
area, the Mississippi River, Missouri and Ohio River systems are all connected in New 
Orleans. That makes the land fragile, other is the contributing factor is the “Bowl-effect”, the 
city is placed under sea level between Lake Pontchartrain and the Gulf coast, in a so called 
“bowl”.   
 
New Orleans was first founded in 1718 by the French and remained a French colony till 1768 
when Spain took over and was later returned to the USA in 1803. The area is very attractive 
on a trade perspective as well as for tourism. During the years the states have tried to manage 
the environment and build canals, levees and establish pumps to avoid storm surge and floods. 
Regarding the trade and commerce issue, New Orleans are a pathway between the oil in the 
Gulf Coast and the rest of the US via the Mississippi River and are also the link between the 
US and Europe.  
 
The US is built on 50 federal states and is governed by the president and his establishment. 
The federal system is superior the local government and was widely visible during the 
hurricane disaster. The local authorities were helpless and banded from additional help from 
superiors. The scarcity of communication between the governor of Louisiana Kathleen 
Blanco, the mayor of New Orleans Ray Nagin, the FEMA (Federal Emergency Management 
Agency) and the President of the US George W. Bush were terrible, and caused the rescue 
resources to be delayed for over two days.    
 
The hurricane disaster took over 1 800 human lives, flooded 80 % of the city and made over 
160 000 inhabitants homeless and forced over 350 000 persons to leave their homes. The 
demography of New Orleans describes that over 70 % of the population are estimated to be 
African – Americans. The evacuation strategy failed when the poverty rate is high in the 
region and 120 000 persons do not own any vehicle, which made it difficult for people to 
move. And the crisis situation increased from lack of effort from the authorities to help the 
abandoned. Normally during floods, people tend to reach for higher grounds to search for 
refuge. In New Orleans the effect was revised and people were drawn to the location 
recommended be the authorities of New Orleans, the Louisiana Superdome, whish is placed in 
the “bottom of the bowl”. All routes and ways were cut down between this area and the 
periphery.  
 



4 

This essay discusses the segregation issues in New Orleans City and reflects on the ethnic 
discrimination charges that were laid on the government. The topic gets more difficult in 
relation to media representation; the media tend to put their own angles to the discussion. It is 
important to be critical to the realities that are given.  
The politicians are criticized for their management of the rescue resources and the obvious 
neglect of federal powers. Many of the efforts and management of resources were placed on 
guarding state owned and private properties, military and police were placed around the City 
to avoid people from stealing and looting.   
 
In the end, the lack of relation between authority (the power) and the territory and its 
establishments and the non understanding of how to plan the city to live under batter 
conditions in relation to this hazard area, have led to the results and consequences of the 
tremendous destruction after the Hurricane Katrina.   
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera naturförutsättningarna i amerikanska stadsregionen 
New Orleans och forma en förståelse av händelseförloppet under orkanen Katrinas framfart 
genom New Orleans i augusti 2005. Vilka bodde i de mest drabbade områdena och vilka 
drabbades av konsekvenserna av katastrofen?  
Utgångspunkten är den regionalgeografiska teorin som utvecklades av Thomas Lundén och 
Torsten Hägerstrand. Deras teorier om regionalgeografi och politisk geografi, även kallad 
”geopolitik”, där man förklarar relationen mellan stat och territorium, makten över marken 
och andra variabler som kan påverka och ha betydelse över marken, såsom: ekonomi, kultur, 
teknologi, demografi och kommunikation.  
 
Författaren har valt att utgå ifrån kvantitativ metod, uppsatsen genomgick en översiktlig 
analys genom att analysera artiklar, media reportage, dokumentärer och skrivna texter. 
Författaren har behållit ett kritisktförhållningssätt vid analysen av den amerikanska 
litteraturen som dominerat i studiematerialet.   
New Orleans topografi är unik i sin bemärkelse att staden är lokaliserad på landområde som 
befinner sig under havsytan. New Orleans lokalisering är även i ett delta område som binder 
tre flodsystem åt. Vilket är orsaken till att jorden kring detta våtmarksområde är ömtåligt och 
lätt brytbart. New Orleans är även hårt utsatt av flodvågor, då staden ligger dåligt placerad i 
en så kallad ”skål”.  
 
New Orleans var grundad år 1718 av fransmännen och förblev en franskkoloni tills 
spanjorerna tog över regionen år 1768. Regionen är väldigt attraktivt för turism och handel. 
För att bibehålla en god levnads och handelskvalitet i området, lagstiftades och etablerades 
fördämningsvallar, kanaler och vattenpumpar.  
Handelsmässigt är New Orleans en import och export port med handel mellan USA och 
Europa.  
 
USA är uppdelade i 50 federala stater och regeras av en president och dennes administrativa 
enhet. De federala systemen representerar en överhet gentemot de lokala myndigheterna. 
Gränsen mellan över- och underordnad var extra tydlig under orkankatastrofen. Så pass tydlig 
att de lokala myndigheterna var begränsade i sina befogenheter, och fick därmed inte tillgång 
till de resurser som ansågs behövas. Problemet under Katrinakatastrofen var bristerna på 
kommunikation mellan Louisianas guvernör Kathleen Blanco, New Orleans borgmästare Ray 
Nagin och USAs president George W. Bush, som ledde till försenade hjälpmedel.  
 
Orkanen tog över 1800 människors liv och tvingade över 350 000 människor att fly sina hem. 
80 % av staden vattenfylldes/översvämmades, vilket gjorde att cirka 160 000 personer fick 
sina hem totalförstörda, därmed blev 160 000 personer hemlösa.  
Enligt tidigare utmätningar har över 70 % av invånarna ingen tillgång fordon, vilket orsakade 
att dessa människor inte kunde evakuera på egen maskin. Myndigheterna var hjälplösa och 
medborgarna fick lite information från auktoritären. 
 
Under sådana situationer som översvämning brukar människor dra sig till högre höjder, det 
som gör att New Orleans händelsen extra intressant är valet av evakueringsplats. I detta fall 
visar det sig att de drar sig till mitten av skålen, där det även är som mest utsatt för 
översvämningar och flodvågor.  
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Uppsatsen diskuterar även segregationsmönster i New Orleans och reflekterar över de 
anklagelser som riktades gentemot den amerikanska staten om etnisk diskriminering. 
Uppsatsen reflekterar över media skildringarna och politikernas försök att organisera en 
räddningsaktion och misslyckandet av detta.  
 
Avslutningsvis konstateras att relationen mellan makten och marken (territoriet) och dess 
rumsliga organisation, samt oförståelsen vid stadsplaneringen och bosättande i riskzoner, alla 
bidrog till konsekvenserna och resultatet av den gigantiska förödelsen efter orkanen Katrina.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 28 - 29 augusti 2005, slog orkanen Katrina till i USA: s sydliga breddgrader och längst 
Mexikanska Golfkusten. Stora delar av Louisiana blev hårt drabbade av orkanen, ett av de 
mest drabbade områdena var staden New Orleans, i delstaten Louisiana. Över 350 000 
människor tvångsevakuerades eller migrerade från sina hem, därefter totalförstördes cirka 
160 000 hem. Orkanen orsakade inte endast materiell förstörelse utan bidrog till en humanitär 
katastrof. Efter katastrofen har ett fler tal återuppbyggnads projekt påbörjats och många 
nygamla problem och konflikter har återuppstått (Surviving Katrina, 2005).  
 
Stadens geografiska placering har betydelse för begränsningen av stadens 
utvecklingsmöjligheter och struktur, då bland annat naturförutsättningarna inte är till stadens 
fördel. New Orleans ligger i ett deltaområde och stadsplanen visar tydligt hur man placerat en 
hög funktionerad stad byggd under havs nivå. Trots att de amerikanska myndigheter som 
byggt och konstruerat flera fördämningsvallar har man inte lyckats undvika denna stormflod.  
 

Senaste stora orkanen som drabbat New Orleans var år 1915, då staden inte var fullt som 
konstruerad som idag, således blev skadenivån inte lika markant.  Sedan i början av 1970talet 
har flera forskare, geologer och teknologer studerat området, de amerikanska myndigheterna 
har registrerat flygbilder över Louisiana sedan 1980-1990 talet (Van Heerden, 2006). 
 
Katastrofen skedde tämligen nyligen detta gör att ämnet i sig väldigt aktuellt. 
Händelsförloppet har inte endast varit ett stort media intresse inom USA utan även i Europa.  
På grund av aktualiteten finns det därför inte mycket ”tidigare forskning” kring denna 
specifika händelse, däremot finns det flera dokumentärer, artiklar, statistik och rapporter.  
 
Arbetet kommer att beskriva en rumslig analys av staden New Orleans. Där ska även de 
sociala förhållandena i regionen presenteras för att sedan kunna visa en överblick av 
samhällsplaneringen.  
 
 

1.2 Syfte 
Efter den intensiva media skildringen av händelsen kring katastrofen i New Orleans och 
närliggande områden ska författaren sammanställa och fördjupa sig i den regionala geografin. 
Syfte med uppsatsen är att ur ett retrospektivt perspektiv analysera dagens New Orleans. Den 
första delen av uppsatsen ska påvisa händelseförloppet i tiden under och efter stormen. Vad 
var det som bidrog till att förstörelsen blev så enorm? Var detta endast en engångsföreteelse 
eller finns det något mer subtilt i sammanhanget?  Arbetet kommer att beröra flera 
forskningsområden, bland annat geopolitiken, naturförutsättningarna som lede till den 
katastrofala förödelsen och vilka konsekvenser detta fick. Den andra delen kommer att belysa 
segregationen i dagens New Orleans City. Kan segregationen ha något med den politiska 
situation som rådde efter orkankatastrofen? Verklighetsskildringarna och tv-reportagen ville 
tydligt påpeka etnisk diskrimination gentemot den afro-amerikanska befolkningen.   
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1.3 Problemställning och frågeställningar 
Arbetet kommer att fokuseras kring de naturförutsättningar som regioner besitter och hur 
detta påverkat effekterna av orkanen. Hur såg det ut innan katastrofen och vilka konsekvenser 
lämnade den efter sig? Orkanen förändrade landskapet och dess naturförutsättningar. 
Vilka områden var det som drabbades värst och vilka bodde där? Det har varit känt sedan 
länge att New Orleans är en riskzon för naturkatastrofer. Författaren ämnar beskriva de 
levnadsförhållanden som föreligger där.  
 

• Vilka naturförutsättningar finns det i regionen som påverkas skadligt av en flodvåg?  
• Hur kom det sig att vissa delar drabbades värre än andra och vilka drabbades?  
• Vilka socioekonomiska konsekvenser fick katastrofen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Platsanalysen och fokusen i uppsatsen ligger enbart på New Orleans City, därmed 
koncentreras arbetet i området New Orleans Parish (församling). Uppsatsen går inte in på 
förödelserna i resten av delstaten Louisiana och New Orleans närområden och övriga 
församlingar. Detta för att orkanen Katrina i helhet påverkade och skadade stora delar av den 
amerikanska östkusten, speciellt de delstater som gränsar till Mexikanska Golfkusten och en 
sådan undersökning är för omfattande. Uppsatsen kommer inte att ge en djupgående 
beskrivning av orkaners anatomi eller beskriva orkanen Katrinas stormprocess. De geologiska 
aspekterna så som jordarter och jordmån kommer inte att tas upp i arbetet. Vidare kommer 
arbetet att behandla och förtydliggöra en generell översikt över den amerikanska politiken och 
dess geopolitik och hur den bedrivs i delstaten Louisiana.  
 

1.5 Begrepp och termer 
 
Environmental Hazard 
Environmental hazard är en engelsk terminologi som i svenskan inte har en exakt 
motsvarighet, även kallad ”natural hazard” eller ”natural disaster ”. Detta innebär 
naturkatastrofområden, riskzoner eller sårbara områden, såsom områden hårt drabbad av 
årliga jordbävningar, torka, skogsbränder, översvämningar, storm eller hårt regnfall. De 
negativa konsekvenserna till environmental hazard är ekonomiska och infrastrukturella 
skador, samt högt mortalitet (Johnston, 2000). 
Händelsens skadestorlek och påverkan kan beräknas till tre punkter: 

• Katastrofens magnitud 
• Demografin  
• Stadsstorleken 
(Johnston, 2000) 

 
I samband med översvämningar anser Pickering och Owen (1994) att det kan uppstå positiva 
fysiska konsekvenserna bland annat ökat näringstillskott till jord och jordbruken. 
Naturkatastrofer anses vanligtvis som naturens egna krafter, däremot finns det faktorer som 
kan bidra till omfattningen och typen av katastrof. Det finns flera typer av faktorer som bidrar 
till skadeomfattningen: 

1. ”Man – made” - Hazard; människans påverkan i naturprocesser. Detta är katastroftyp 
som direkt påverkar människor och som utlöser en enorm våldsam mängd av energi. 
Detta är också den sortens katastrof som kan mätas och förutsägas. När människan 
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förändrar landskapet på ett obetänksamt sätt, förändras de naturförutsättningar som 
finns på platsen, såsom även resultatet och i värsta fall även konsekvenserna. 

2. Naturlig katastrof är i sig inte en skaderisk. Däremot väljer man att bosätta sig i ett 
område där det regelbundet påverkas av naturkatastrofer, förklaras detta som en 
riskzon. Bosättning på dessa platser bör klassificeras som självriskzon. 

3. Mängden av material och byggnader på platsen.  
      Exempel: det är indirekt lösa material (bråte) i en översvämning (vattenmassan) eller     
      en storm (lufttrycket) som skadar människor och andra byggnader. 
4. Skövling av skog (deforestation) bidrar till större skadeverkan i översvämningar och 

jordskred, då jorden inte kan försvara sig mot vattenhöjning och vattentryck. Träd och 
växter absorberar vatten vid högt vattenstånd. Dock finns det undantag då träd och 
växter som är förorenade inte på samma villkor kan absorbera vatten i likadan 
utsträckning (Pickering & Owen, 1994). 

 
Det vill säga människans aktiviteter i landskapet; förändring, modifiering, industriella utsläpp 
och föroreningar, risker som människan åstadkommit i flera årtionden, har bidragit till utlopp 
inom naturens krafter (Pickering & Owen, 1994).  
 
Hazard Paradigm 
Relationen mellan samhälle och den fysiska miljön; ger upphov till både gynnsamma, 
fördelaktiga - och skadliga effekter. Vid forskning för hazard paradigm söks följande kriterier: 

• Identifiering och kartläggning av människans aktiviteter i riskzoner. 
• Identifiera förändringarna i landskap gjorda av människan. 
• Studera människan reaktionsförmåga och agerande i katastrofsituationer. 
• Studera migrationsmönster i samband med katastrofer och ”environmental hazards”. 
• Identifiera anpassning, reglering av sociala konsekvenser i riskområden. 
(Johnston, 2000) 

 
Hazard Perception  
Begreppet innebär studier och förståelse om naturrisker; om människans reaktion till 
katastrofer och dess konsekvenser, det innebär även att kartlägga riskfaktorer. Som verktyg 
till forskningen kring hazard perception används ”cloropleth maps”; en tematisk karta som 
indikerar magnituden av olika variabler, på så sätt kan forskare presentera en översikt av en 
händelseförloppet ur olika perspektiv (Cutter, 2001).  
 
FEMA 
Federal Emergency Management Agency (FEMA) är USA: s primära katastrofhjälporgan. 
Deras uppgift och utbud består av krisplanering och hanteringen av förebyggande arbete och 
resurser. Deras funktion är att leda arbetet vid evakuering och förebyggande åtgärder i 
områden som befinner sig i riskzonen för naturkatastrofer. De är ett federalt organ vilket 
innebär att de lagligen är överstående de lokala myndigheterna, dock är dem beroende av 
tillstånd från presidentens stab innan de kan vidta större åtgärder. Sen år 2003 har FEMA 
tillhört Department of Homeland Security (DHS), vars uppgifter är att förbereda statens 
resurser inför framtida katastrofer. De samarbetar med externa organisationer och NGO: s, 
bland annat den amerikanska Röda Korset (www.fema.gov).  
 
 
Ghetto 
Ett ghetto förklaras som en institutionell konstruerad lokalisering av en viss etnisk, kulturell, 
religiös eller social tillhörighet på ett specifikt område. Kan definieras som slumområde, där 
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det råder stor arbetslöshet, fattigdom, orättvisa och sämre levnadsförhållanden. Området 
regleras av myndighet eller sociala normer såsom segregation (Johnston, 2000).  
 
 
Disaster Declaration 
Deklarations form, vilket är en order från presidenten att utfärda en legitim (federal) akut 
hjälp –eller räddningsinsats, vilket i praktiken innebär att om presidenten avböjer eller ej 
beslutat om delstaten får del av ”Public Assistance”, så genomförs det inga federala försök till 
hjälpaktion (www.fema.gov).  
 
Public Assistance (PA) 
Efter att en ”disaster declaration” utfärdats kan federala myndigheter utföra och planera 
evakuering, reparera och återbyggnad efter en katastrof oavsett dess natur, det vill säga 
oberoende på om det är en naturkatastrof eller ”man-made”. Denna service är bunden till 
delstatens beslut om hur vida man ska dela upp resurserna inom delstaten (FEMA, 2006-11-
29).  
 
National Flood Insurance Program (NFIP) 
Amerikanskt federalt program som rättfärdigar översvämnings försäkring för medborgare som 
bor i samhällen som utför regelmässiga och tillfredställande resultat i förebyggande arbete 
inom översvämnings planering (www.fema.gov).  
 
 
Orkan 
Orkaner förekommer endast i tropiska hav och kallas även för tropisk storm. En orkan kan nå 
en diameter på 650 km bred, och sträcka sig till 4 000 meter hög. Orkaner uppkommer när 
lågtryck (högst 18 grader Celsius) möter högtryck (minst 27 grader Celsius), vind spiralen 
uppstår i samband med jordens rotation. Vindstyrkan kan uppnå till 140 km/h. I samband med 
orkaner följer även kraftigt oväder med regnfall på 150 mm under ett par timmar (Mayhew, 
2004: 503-504). 
Stormen styrkans uppdelas i fem kategorier enligt ”Safir-Simpsons” orkanskala (tabell1). 
Skalan mäter risknivån och kategoriserar när det är aktuellt förvarning till allmänheten. 
Kategori 5 betraktas som katastrof varning (NASA, 2006-12-29).  
 
Storm Surge 
Stormflod eller flodvåg som uppstår vid orkaner, kan uppnå flera meter i höjd och har ofta en 
hög hastighet och orsakar stor förödelse. Storm Surge är även sammankopplad med en 
ovanlig stigning av vattennivån (National Hurricane Center, 2007-01-04).  
 
 
Wetland 
Den svenska definitionen är ”våtmark”, den engelska termen innefattar dock mer än en 
naturgeografisk beskrivning. Wetland innebär landområden som permanent eller periodvis är 
vattenfyllda. I USA konstrueras wetlands i samband med rekonstruktion av ekologiska system 
och vegetation. Konstruerade wetlands ämnar även påverka och förebygga eventuella 
stormfloder och översvämningar (Mayhew, 2004). Konstgjorda wetlands syftar till att 
återuppbygga tidigare våtmarksområden, som tidigare förstörts (Mayhew, 2004).  
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1.6 Förkortningar 
CWPPRA Coastal Wetlands Planning, Protection and Restoration Act 
CPRA Coastal Protection and Restoration Authority of Louisiana 
DHS   Department of Homeland Security 
FEMA  Federal Emergency Management Agency 
IA  Individual Assistance 
IR International Relations 
LSU Louisiana State University 
NHC   National Hurricane Center 
NFIP  National Flood Insurance Program 
NGO Non Government Organisation 
NSF  National Science Foundation 
PA Public Assistance 
POSL the Ports of South Louisiana 
 

1.7 Disposition 
Arbetet kommer att påbörja med en kort beskrivning av historia och områdesbeskrivning samt 
om händelseförloppet och hur hanteringen av räddningsaktioner genomfördes. Författaren tar 
sedan upp de sociala, ekonomiska och infrastrukturella konsekvenserna av katastrofen i New 
Orleans. I slutsatsen knyts den teoretiska ramen till det övergripande resultatet i diskussionen.  
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2. Metod 

2.1 Procedur och databehandling 
Utvärderingen det extensiva materialet har genomförts efter de variabler författaren valt att 
studera. I arbetet behandlas fakta och data av materialet och därefter genomförs en filtrering 
av relevant information. Författaren har valt att hålla sig till information som äldst är ett och 
halvt år gammal, detta för att med en tidsram lättare fokusera på information som utkom 
närmast i händelsen. Det utkommer nya rapporter kontinuerligt som gör informationsflödet 
oändlig, vilket försvårar bearbetningsprocessen.   

2.2 Källmaterial och källkritik 
Efter att ha fastställt problemställningen och identifierat frågeställningarna, bearbetas det väl 
utvalda materialet. För att upprätthålla förståelsen av de indirekta variablerna som alla bidrog 
till den förödelse orkanen Katrina förde med sig. Integreringen av olika variabler hjälper 
läsaren att förstå kopplingen mellan orsak och verkan i detta sammanhang.  
Materialets relevans är viktig för att upprätthålla uppsatsen, författaren har valt att inkludera 
litteratur som avspeglar katastrofsituationen ur politisk –och media perspektiv. Det är viktigt 
att även ta med information av olika variabler såsom; historik, demografi, topografi och 
morfologi, detta för att fästa materialet till den övergripande geopolitiska diskussionen och 
teorin. För att få en överblick över handlingen som följde händelseförloppet i New Orleans 
strax efter orkanen och flodvågen, använder sig författaren av en narrativ form.  
 
Valet av kunskapsfilosofi blir således den epistemologiska efter Immanuel Kants begrepp 
episteme: där ”förståelsen” är ståndpunkten i hans argument. Detta är grunden till positivism, 
som vanligen förekommer i naturvetenskapliga studier, att fastställa gränsdragningen mellan 
tro, antagande och spekulationer (Gustavsson, 2000). Positivismen delas in i två kriterier, den 
första är verifiering; att bevisa sanningen eller det renodlade faktat. I samband med en tes 
skulle detta innebära att forskarens uppgift blir att påvisa sin tes genom att testa tesen i 
praktiken eller att observera tesen i praktiken (Gustavsson, 2000). Det andra kriteriet är 
falsifiering, att kunna pröva sin tes genom att vara öppen och objektiv, ifrågasätta och ”hålla 
dörrarna öppna” och se utanför de egna paradigmen, genom att experimentera (Gustavsson, 
2000). Paradigmen i detta fall definieras som ”världsbilden”, Gustavsson menar att världen 
blir det samma som innehållet i vårt medvetande. Detta argument är viktigt att belysa 
eftersom den påverkar medias roll i skapande av vår världsbild.  
Denna tankegång vidareutvecklar Henry Yeung i sin artikel ”Critical realism and realist 
research in human geography: a method or a philosophy in search of a method?”, där Yeung 
påpekar vikten att ifrågasätta den egna förutfattade realiteten. I relation till epistemologin 
menar Yeung att ”critical realism” ger en balans mellan filosofin och möjligheten till 
naturalism. Resonemanget innefattar även studien av den samhällsvetenskapliga synen på 
relationen mellan interna och externa faktorer och dess relation mellan objekt och händelse.  
 
 A philosophy of science based on the use of abstraction to identify the 
 (necessary) casual powers and liabilities of specific structures which are 
  realized under specific (contingent) conditions (Yeung, 2000: 55). 
 
Epistemologin enligt Yeung är en pågående vetenskaplig process och är baserad på olika 
dimensioner av kunskap. Det är grundläggande för att finna förklaringar och att inte förutse, 
analysera, spekulera eller tro. ”Critical realism” förblir en ontologi och inte en metod, menar 
Yeung. 
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 A second common misunderstanding of critical realism, as evident  
 in some debates within human geography, is to regard critical realism 
 as a method per se (Yeung, 2000: 55).   
 
 
I arbetet används kvantitativa metoder, för att på så korrekt sätt samla in och analysera texter 
från; rapporter, statistik, artiklar, geografiska skrifter samt att presentera fyra kartbilder över 
katastrofområdet. Arbetet kommer att innehålla sammanställda och eget utformade tabeller 
för att förtydliga de resultat författaren kommit fram till.  
 
Övervägande delen av källmaterialet är amerikanskt, detta gör att rapporterna och artiklarna 
kan vara och är subjektiva och tidvis vinklade ur journalistiskt perspektiv. De få artiklar och 
skrifterna som presenteras som inte är amerikanska rör fakta om inverkan av och om orkaner 
generellt. Den insamlade data kan verifieras och bifallas som äkta. Mycket av detta material 
har uppkommit i samband med redovisningar och rapporter som den amerikanska federala 
staten genomfört och sammanställt. Materialet skriven av amerikaner representerar kritik mot 
den egna staten.  
 
Uppsatsen är beroende av verklighetsskildringar; skrivna eller återberättade av personer som 
direkt eller indirekt upplevde katastrofen på plats. Eftersom de är vittnen till händelsen är 
tendensen i skildringarna väldigt känsliga. Alla dessa personer är inte nödvändigtvis 
akademiker eller har djupgående förståelse av de naturprocesser som inträffade. Detta gör att 
litteraturen till vis del tappar sin legitimitet som akademiska skrifter. 
Dock har författaren valt att referera boken ”The Storm” av Ivor van Heerden (2006), 
Heerden är en forskare vid Louisiana State University (LSU) och innehar en doktorsexamen i 
marinbiologi.  
Trots att alla texter inte är skrivna av yrkesverksamma inom det område som uppsatser ämnar 
klarlägga, så är dessa skildringar viktigt för att belysa och förstå den krissituationen som 
rådde.  
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3. Teori 

3.1 Den regionalgeografiska teorin 
Denna teori kommer att användas som teoretisk grund, vilket behandlar frågor om makten 
över territoriet och hur dessa framställer sig. Hägerstrand (1987) anser att rummet är 
”naturgiven” och att det ger utrymme till mänskliga handlingar. Bland dessa är beslutfattandet 
en given punkt men även den fysiska miljön påverkar territoriet. Det ”naturgivna” förklarar 
Hägerstrand (1987) som en process av olika variabler; topografisk, geologiska och där bland 
även morfologin. Vidare, menar han att rummet består av olika nivåer (lager) där det 
naturgivna är ett lager och de mänskliga handlingarna är ett annat, dessa samspelar och är 
beroende av samvaron. Utöver det är den utvecklande teknologin starkt beroende faktor till 
omvandlandet av landskapet/territoriet. Begreppet ”rummets tyranni” ger en bild av 
kontrollen över rummet, att samvaron även sätter ”gränser för varandra”, vidmakthållandet av 
ens egna gränser skapar således friktioner. 
 
Det är beroende av ett samarbete mellan alla statliga institutioner och maktnivåer.  
Thomas Lundén vidareutvecklar teorin i ”Regerande och region - politiska beslut och rumslig 
syntes”, där den regionalgeografiska får fler dimensioner. Den politiska (auktoritära) 
beslutsfattandet utspelar sig i flera domäner (staten, kommuner) och berör olika sociala 
grupper, etniska tillhörigheter, åldrar, kön och yrkesklasser (demografi). Flera företeelser och 
faktorer sammanställer det politiska rummet.   
 
De finns två olika sorters beslutsfattande som tillsammans bildar rummet, territoriet eller 
samhället. Det politiska beslutet är mellan – överstatlig, det är det som formar lagar, 
begränsningar, regleringar och skatter. Medan det individuella beslutet är det som skapar 
trygghet, kulturer, normer, motsättningar och värderingar. Det är människan som skapar 
samhället men det är auktoriteten som upprätthåller samhället.  
 

3.1.2 Geopolitik 
Statens makt över territoriet eller rummet, geopolitik, är ett överstatligt maktstyre som även 
arbetar med internationella relationer (IR) (Johnston, 2000). Den traditionella definitionen av 
geopolitik är studien av staten och dess gränser, territoriet och relationen mellan gränsstater 
(Dodds, 2005: 1). Relationen mellan nation - stat är ett resonemang som betyder tillgången 
och rätten av marken och naturresurser. Vidare diskuteras ägandeförhållandena och 
privatisering (Dodds, 2005: 1). Geopolitiken ger en insyn över territoriet och dessa aspekter, 
som det sociala, ekonomiska, infrastrukturella, historiska med mera. Tidigare har geopolitiken 
varit viktig för militärplanering och strategier i krigstillstånd. Topografin, territoriet och 
naturresurser blev och är fortfarande skälen till flera krig och konflikter. Geopolitiken och IR 
har en stark samverkan med varandra. I den traditionella geopolitiken definieras staten som 
nationell och suverän med kontrollerat territorium (Dodds, 2005: 28-30).  I ”critical 
geopolitics” förklaras staten som globaliserad, staten är underlägsen och dess gränser är 
endast symboliska. Den fysiska miljön har blivit virtuell (Dodds, 2005: 28-30). Ekonomin och 
den fria marknaden är en drivande kraft i hur det politiska beslutsfattandet påverkar rummet 
eller territoriet (Dodds, 2005: 30-34).   
 
I dag definieras den politiska geografin och geopolitiken mer ingående som politikens 
påverkan av rummet och rummets påverkan på den politiska sfären. Vidare, definieras den 
politiska geografin; som makten, auktoriteten, makthavarna, myndighet eller överordnade 
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(Lundén, 1997). Hierarkin är viktigt att klargöra, den är beroende av en ”över- underordnad 
makt”.  Lundén (1997) talar om rumsliga dimensioner; vilka det är som ”verkar” i rummet? 
Representativiteten föränderlig aktivitet, vilka är det som erhåller makten. Det är en 
demokratisk fråga och vilken frihet har vi som medborgare? Detta berör även äganderätten 
och hur detta sedan ändå regleras av staten, kommunen eller föreningar. Detta ger en 
mellanstatlig syn på makten över rummet som i detta fall oftast är på lokalnivå. Det finns 
olika sätt auktoriteter påverkar och regerar över medborgare och institutioner, bland dessa är 
regleringar, lagar, rättigheter och skyldigheter (Lundén, 1997).  
 
Det finns flera sorters maktutövande och den överstatliga auktoriteten är bland annat 
internationella samarbeten, avtal eller dialoger. FN och EU är två institutioner vars uppgifter 
är i form av maktutövande (Lundén, 1997).  
 
Ett argument som passar in i uppsatsarbetet är lokaliseringsbeslut, de former de uppkommer i 
är statens – eller politiska lokaliseringsbeslut, valet att konstruera samhället enligt 
ekonomiska eller politiska principer. Det kan gälla valet av lokalisering av bostäder, vägar 
och sjukvård (Lundén, 1997).  
 
Shiva Vandana, författare och forskare ledde flera debatter om kriget om vatten, hennes 
publikation ”Water Wars” (2002), beskriver konflikter kring vattenproblem. Länder som delar 
vattentillförsel och diskussionen om ägandet av vatten. I Vandanas resonemang tar hon upp 
den konfliktdrabbade problemställningen kring privatisering och byggandet av dammar i en 
stat kan leda till svåra konsekvenser i grannländer (Vandana, 2002).  
 
Det vill säga att modifiering av landskap kan ha förödande konsekvenser i grannländer såsom 
globalt, ett exempel är skövlingen av skog och hantering av kemiskt avfall (Knox, 2006: 180-
187). Konvertering av landskap, definieras när markanvändningen byter från en funktion till 
en annan (Knox, 2006: 180-187). Dessa två förändringsmetoder är nödvändiga och vanligt 
förkommande när stater expanderar och exploaterar territoriet (Knox, 2006: 180-187). Dessa 
åtgärder kan i teorin skapa långtsiktiga miljökonsekvenser för lokalbefolkningen så väl som 
globalt (Knox, 2006: 180-187).  
 
”Popular geopolitics” är enligt Dodds (2005) en viktig faktor i hur den internationella 
politiken bedrivs och påverkas av media och kommunikation. Deras roll kan förändra synen 
på världen och vinkla information beroende på intresse och agenda. Det är ett media 
paradigm, som kan försvåra tolkningen av den presenterade informationen. Uppkomsten, 
tillgängligheten och tillgången till informations teknologi såsom Internet gör gränser 
gränslösa. Och territorier blir mer och mer en symbolisk gränsdragning.  
 
Andra variabler som påverkar rummets planering och struktur är ”naturens krafter” och 
topografin, gränser kan urskiljas naturligt genom topografin. Relationen mellan politik och 
natur och tvärtom är ofrånkomlig. Det viktiga resonemanget som både Lundén (1997) och 
Dodds (2005) tar upp i sina diskussioner är samhällets ampassning till naturkatastrofer, man-
made eller oundvikliga naturkrafter. Däremot finns det politiska beslut som har en skadlig 
påverkan på miljön och naturen, såsom skogsskövling, avverkning av våtmarker och vissa 
modifieringar som endast gynnar ekonomiska syften.    
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4. Referensramar 

4.1 Den amerikanska federala strukturen enligt geografiska 
referensramar 
Den amerikanska territoriala organisationen är baserad på federalism. I USA representeras 50 
federala stater, därefter fördelas de i kommuner, stadsdelar, församlingar och distrikt (Knox, 
2006: kap. 9), [se figur 1]. 
 

 
Figur 1: Den amerikanska federala strukturen. 
Källa: Knox, 2006: 401. Svensk översättning: Linda Myint-Inthivong, 2007-01-01 
 
 
I USA representerar varje enhet en specifik politik och har egna lokala lagar, dessa kan i viss 
mån legalisera och reglera sina egna författningar (Knox, 2006: kap. 9). Detta är en viktig 
notis då de amerikanska staterna kan skiljas åt inom viktiga konstitutionsfrågor, såsom 
dödsstraff, skattereglering eller abortlagar. Delar av stater kan modifieras och förändras 
beroende på dess politiska ståndpunkt. I de stater där majoriteten av befolkningen har en stark 
kristen förankring nomineras flest konservativa republikanska ledamöter till statens senat. 
USA är känd för att förflytta gränser för att uppnå ett syfte; politiskt, ekonomiskt eller 
demografiskt (Knox, 2006: kap. 9).  
 
Den amerikanska maktfördelningen delas mellan tre förgreningar; Legislative, Executive och 
Judicial. Varje enhet har sina egna befogenheter inom sitt arbetsområde (Duncan. R., 
Goddard. Joseph., 2005: 76-77). 

• Executive – vars uppgifter är att administrera författningen, budgeten och arbetar med 
representation och internationella relationer (Presidenten och Vita Huset 
administration) 

• Judicial – kontrollerar och upprätthåller den rättsliga författningen (Domstolsväsendet) 
• Legislative – tar emot förslag och behandlar lagstiftningen (Kongressen) 

 (Duncan. R., Goddard. Joseph., 2005: 84-102). 
 
Det federala systemet ger den federala myndigheten begränsad tillgång till samtliga 50 
federala stater. Maktutövandet för nationella regeringen och den federala regeringen är 
separerad, kontrollerad och har delade arbetsområden (Duncan. R., Goddard. Joseph., 2005). 

50 Stater 

Län 

Stadsdelar Kommuner Distrikt 

Församlingar 

övriga 
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4.2 Kortfattad historia och områdesbeskrivning 
Fransmännen landsteg i New Orleans 1718 och därefter förblev staden en fransk koloni tills 
kriget om New Orleans, 1768 övertogs New Orleans av spanjorerna och övergick till USA år 
1803 (Duncan, 2005 & NewOrleansOnline.com, 2007-01-04). Frankrikes kolonisatörer 
inledde ”Code Black”, vilket innebar att de afrikanska slavarna fick begränsade rättigheter.  
 
Turism är en viktig inkomstkälla i New Orleans, till skillnad från andra delar av USA. Har 
New Orleans en djupgrundad mångkulturell arkitektur. Flera delar av staden har en unik 
kulturell prägel. New Orleans är även känd för sin etniska mångfald; bland de rika kulturella 
bakgrunderna finns kreoler, européer, afrikaner och asiater (www.neworleansonline.com, 
2007-01-04). Den populäraste turistattraktionen är ”the French Quarter”; samhället består av 
historiska lämningar från kolonialtiden. French Quarter är en blandning av kulturliv från 
europeiska seder och samhällen. Årligen hålls flera jazzfestivaler och karnevaler där jazz 
musiken är central (www.neworleansonline.com, 2007-01-04). 
 
New Orleans stad och närområde består av nio församlingar/kommuner. Befolkningsmängden 
beräknades år 2005 ligga på 454 863 invånare och har enligt U.S. Census Bureaus statistiska 
analyser stagnerat de senaste 15 åren (U.S. Census Bureau, 2005). Analysen visar även att 
New Orleans förlorar cirka 50 000 invånare per år i dödsfall eller migration (U.S. Census 
Bureau, 2005).  Den sociala situationen i delstaten Louisiana domineras av fattigdom. Av de 
4,5 miljoner invånare beräknas 1/5 (19.36 %) del av befolkningen leva i fattigdom. Endast i 
New Orleans City drabbas var fjärde medborgare av fattigdom (U.S. Census Bureau, 2005).  
 
New Orleans och ”the Ports of South Louisiana” (POSL) är USA: s två största import och 
export portar till och från Europa, de är lokaliserade norr och söder om storstaden New 
Orleans (Friedman, 2006). POSL är centrum för USA:s hamnindustri, sedan fransmännen 
landsteg regionen. Sedan andra världskriget har regionen haft en väldigt viktig roll som olje 
distributör (Friedman, 2006). Idag transporteras 52 miljoner ton varor per år via New Orleans, 
till exporthandeln med Europa, som främsta klientel. Medan importen av kol, olja och 
kemiskt material utgör över 62 miljoner ton per år (Friedman, 2006). New Orleans hamn är 
världens femte största och driver en stor del av den amerikanska spannmålsimporten (Lundén, 
Katastrof!: s. 19).  
 

4.2.1 New Orleans översiktliga stadsplan 

New Orleans City är koncentrerat till ett begränsat område mellan Mississippi floden och 
Lake Pontchartrain och fyra kanaler som genomsyrar staden, som binder Mississippi och Lake 
Pontchartrain. Staden har två flygplatser: Louis Armstrong Internationella flygplats och 
Lakefront flygplats för lokala flygningar. Två stora broar knyter de båda sidorna om floden 
Mississippi; Greater New Orleans Bridge och Huey P. Long Bridge. Samhället norr om floden 
tillhör New Orleans Parish (församling), medan söder om floden är Jefferson Parish 
(www.neworleansonline.com). 
I dagsläget finns två viktiga landsvägar som korsar New Orleans City; Interstate – 10 och -
610. Stadsbefolkningen är bosatta mestadels vid stadskärnan, även kallad ”the Crescent” det 
vill säga ”halvmånformen” (se 4.2.3).  
 
Majoriteten av fastigheterna i ”the Crescent” är byggnader från kolonialtiden, vilket innebär 
att byggnadernas hållbarhet inte mäter upp till samma standard som de moderna fastigheterna. 
New Orleans vidtog inga förebyggande åtgärder mot dessa kulturskyddade fastigheter [se 
figur 2]. 
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Figur 2: Karta över New Orleans City. Cirkeln representerar ”the Crescent” eller även kallade ”Bottom of the 
Bowl”. Källa: Lonely Planet, 2007-01-04. Modifierad av: Linda Myint-Inthivong, 2007-01-04. 
 
Sedan översvämningen 1965 har den amerikanska armén förstärkt vallarna och 
fördämningarna i New Orleans City och i dess närområden så som Baton Rouge.  
Som resultat valde man att upprätta vallar och fördämningar för att förebygga liknande 
katastrofer att återinträffa, myndigheterna har även installerat vattenpumpar (Van Heerden, 
2006).  
 

4.2.2 Topografin 

Världens tredje längsta flod rinner genom regionen, Mississippi floden beräknas vara 3 740 
meter bred och 6020 km lång. Floden delar Missouri och Ohios flodsystem (Duncan, 2005).  
Våtmarksområden eller så kallade ”wetlands”, innehåller ett varierande vilddjurs liv som 
överträffar Floridas, Everglades. Sedan 1930-talet har cirka 4902 km2 mark försvunnit i 
översvämningar och ökad vattennivå. Detta är konsekvensen av årtionden av medverkan av 
människan och natur (Bourne, 2006).  
 
New Orleans topografi är unik, staden är lokaliserad i en så kallad ”skål” mellan Lake 
Pontchartrian i norr och floden Mississippi söder. Med det menar Craig E. Colten, att 
placeringen av storstaden New Orleans anses vara onaturlig, man har i detta fall valt att 
placera en stad för att gynna näringslivet trots att platsen är sårbar för översvämningar och 
tidvis naturkatastrofer. Det har lett till flera modifieringar av landskapet och kraven att 
upprätthålla social säkerhet, därmed byggde man ett enormt pumpsystem, kanaler och 
fördämningsvallar (Colten, 2006).  

4.2.3 ”Bottom of the Bowl” 

Redan under kolonialtiden hade bosättarna erfarenhet av översvämningsproblem (Colten, 
2006). Fransmännen började bygga ”levees” (fördämningsvallar), deras efterträdare 
spanjorerna vidareutvecklade stadsplanen med vallar och tvingade nya landägare att bygga 
vallar, pumpar eller dräneringssystem (Colten, 2006: 20).    
 
Under 1700-1900 talet drabbades New Orleans City av flera ”Storm Surges”, vilka flera av 
dem bar med sig vattenburna virus, bakterier, parasiter och epidemier (Colten, 2006). 1796 
och 1799 spreds Gula Febern, en ökning av myggor i våtmarkerna orsakade en mortalitet på 
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10 % av 150 000 invånare (Colten, 2006). Bristfällig hantering av avfall gav upphov till ökad 
risk för sjukdom, detta resulterade i att man etablerade dräneringssystem längs de två kanaler 
som fanns då. I samband med befolkningstillväxten under 1800-talet och industrialismen, 
expanderade New Orleans längs Mississippi (Colten, 2006). I förebyggandet mot eventuella 
epidemier anlades år 1819 de första kommunala vattenledningssystemen och tjugofem år 
senare installerades den första centrala vattenkontrollanläggningen (Colten, 2006). Trots det 
fanns flera befintliga stadsproblem, bland dem var lagstiftningen angående begravningar och 
jordsättningar. I början av 1800-talet förbjöds jordsättningar i New Orleans City området 
(Colten, 2006).  
 
Det utsatta området ”the Crescent” eller enligt Coltens (2006) definiering ”Bottom of the 
Bowl” (i botten av skålen) är området särskilt segregerat [se figur 3]. Vid översvämning 
drabbas området kraftigt, kanaler och pumpstationer var inte etablerade i området, inte heller 
var detta en prioritering med tanke på den etniska majoriteten.  Lokaliseringen av svarta 
invånare började redan under kolonialtiden. Ur ett geopolitiskt perspektiv av New Orleans 
redan under industrialismen ett fördelsaktigt område, handeln med Europa och övriga stater 
längs Mississippi var prioriterade. New Orleans fick istället tillämpa överlevnadsstrategier för 
att övervinna naturförutsättningarna. Colten (2006) menar att trots landskapsförändringarna 
och de tekniska hjälpmedlen förhindrade inte att New Orleans drabbades av ”environmental 
hazards”.   
 

 
Figur 3: Skapad av: Linda Myint-Inthivong, 2007-01-10 
 
The French Quarter är del av ”Bottom of the Bowl” – området så även det svarta området 
“Congo Square” (Colten, 2006). Området beboddes av svarta och fungerade som 
samlingsplats och nöjesplats för slavar under kolonialtiden (Colten, 2006).  In på 1900-talet 
tilläts den afro-amerikanska och då även den europeiska befolkningen att etablera ytterligare 
ett ghetto, Jackson Square. De två ghetton var välplacerade inom riskområdet ”Bottom of the 
Bowl”. Utvecklingen och omstruktureringen i riskområdet uteblev eller försenades avsiktligen 
(Colten, 2006). Politikern Jim Crow försökte under den progressiva epoken att bilda en ny 
stadsplanering, vilket skulle innebära bättre levnadsförhållanden för samtliga medborgare 
oavsett ras. Han menade att hans projekt var ”färg blint” (Colten, 2006).  Crow lyckades 
förbättra många geografiska problem, vilket ledde till ökad befolkningstillväxt. I och med det 
uppstod rasfrågorna återigen. Dock övertog segregation trots att Crow påstod sig ha försökt 
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förhindra utvecklingen av ökad segregation. Kort därefter fick den svarta befolkningen 
begränsad rörelsefrihet. Levnadsförutsättningarna för svarta förändrades mellan kolonialtiden 
och den progressiva epoken, från att leva i fattigdom till att leva i ett samhälle med andra 
levnadsvillkor och etnisk diskriminering.  
Över 50 % av befolkningen i ”Bottom of the Bowl” var svarta under 1940-talet. Klustret var 
lokaliserad vid the French Quarter och intill Lake Pontchartrain (Colten, 2006). 
Efter andra världskriget förändrades utsikten för afro-amerikaner, då en viss desegregering 
uppkom och nya förutsättningar och problematik skapades. Inte nog med problematiseringen 
av rasfrågor, utan även uppkomsten av klassfrågor i New Orleans gav en delad syn av 
medborgarna (Colten, 2006). Den största förändringen kom mellan 1950-1990 talen då den 
demografiska fördelningen radikalt omstrukturerades, från att befolkningen mestadels bestod 
av vita till en nästan hel svart befolkning (Colten, 2006). 
 
Colten (2006) introducerar ”Environmental racism” som är en del av ras geografin; 
 
 […] these high-profile situations prompted further examination of the 
 geographic relationship of race and locally unwanted land use. 
 (Colten, 2006: 114) 
 
President Bill Clinton etablerade miljörätt som ett federalt ansvar, att upprätthålla jämlika 
levnadsvillkor oberoende på etnisk tillhörighet, social klass eller religion (Colten, 2006).  
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5. New Orleans efter orkanen Katrina 
Den 28 augusti 2005 drabbades New Orleans av den mest omfattande orkanen i USA: s 
historia. Orkanen beräknades som en kategori 5 i Safir-Simpsons orkanskala [tabell 1]. 
En väder boj ute i Golfkusten registrerade tidigt vågor uppemot 15 meter höga. 
Det primära problemet efter stormen blev faktumet att cirka 80 % av staden befann sig under 
vatten [figur 4]. Det tog cirka två månader att torrlägga och pumpa ut allt vatten ur staden. Det 
som sedan fanns kvar var flera ton slam och bråte. Genom att titta på vattenskadorna och 
placeringen av bråte på hustaken kunde man uppskatta hur högt vattenståndet låg i varje 
område, detta för att beräkna vilka åtgärder som skulle tillämpas för varje specifik plats (Van 
Heerden, 2006: 100).  
 
Över en miljon människor lämnades hemlösa och över 1 800 människor dödades. Efter 
kristiden uppmärksammades regionen av media som belyser bristerna i krishanteringen och de 
inte befintliga förebyggande resurserna. Därmed genererades anklagelser gentemot det 
federala systemet och auktoriteten. Utredningar genomförs för att bilda uppfattning av 
orsakskedjan. 
Majoriteten av det infrastrukturella systemet i samhället kollapsade, där bland annat 
skolsystemet, hälsovård och rättsväsendet (Friedman, 2005).  Det stora dödsantalet i regionen 
påverkade den ekonomiska infrastrukturen inte enbart fysisk utan även arbetskraften. De 
yrkesverksamma var efter katastrofen delvis döda, skadade eller evakuerade (Friedman, 
2005).   
 
Hundratals privata och federala räddningshelikoptrar cirkulerade efter offer och strandsatta 
(Surviving Katrina, 2006). 
Ett dygn efter orkanen havererade funktionen på samtliga sjukhus i regionen, vilket fick stora 
konsekvenser för intensiv vårds patienter, då det varken fanns ström eller vattentillförsel. Den 
katastrofala situationen ledde till upplopp mot sjukhusen; människor svärmade till ortens 
samtliga sjukhus och läkarmottagningar (Surviving Katrina, 2006). Det fanns inga resurser att 
ta emot några nya patienter, prioriteringen för de patienter som redan var inskrivna gällde en 
akut evakuering. 1 100 sjukhusanställda förblev fast i Charity hospital i över två dygn. 
Sjukhuspersonal vädjade till media för alternativ av räddningshjälp, vilket gav resultat då 
privata helikoptrar anlände (Surviving Katrina, 2006). 
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Figur 4: Utvärdering av New Orleans stad och vattentillståndet i området.  De mörka enheterna indikerar att 
landmassan ligger 1.8 meter (6 feet) under vattenytan. Den mörkröda färgen som syns mestadels kring 
Mississippi floden indikerar att landmassan är över 9 meter (30 feet) över havet. De ljusare partierna visar de 
amerikanska landsvägarna (Interstate routes); I-10, I-610, I-510. Källa: Louisiana State University, Center for the 
study of Public Health Impacts of Hurricanes.   
 
Stormen började med en gigantisk stormvirvel som drog med sig mer än två miljarder 
kubikliter vatten. Därefter uppstod så kallade ”Storm Surge”, det var flodvågen som stod för 
den större delen av förstörelsen av New Orleans kanalsystem. Orkanen Katrina drog med sig 
två stormfloder, den första bringade mindre förödelse och översvämmade den östra delen av 
New Orleans. Den andra flodvågen orsakade den största skadan, det västra kanalsystemet 
brast, vilket resulterade i att fördämningsvallarna brast. Detta gav upphov till 4 meters högt 
vattenstånd i flera stadsdelar. Den östra delens vallar krossades helt och de stadsdelarna 
översvämmades totalt, även i riskfria zoner nåde vattenståndet upp till 2 meter högt. 
Fördämningsvallarna brast i följd av fel konstruktion och högt vattentryck (Van Heerden, 
2006 & Colten, 2006). Enligt National Science Foundation (NSF) havererade systemet över 
fördämningsvallarna på grund av bristande underhåll och otillräcklig uppdatering. Dessa fel 
finns i flera stadsområden i USA och NSF betonar att detta inte är ett särskilt problem som 
bara existerar i New Orleans, med det menar NSF efter granskning av USA:s 
vattenkontrollsystem är ett nationellt problem. NFS menar även att den massiva förödelsen är 
ett resultat av USA: s största misslyckande inom ingenjör verk (NFS, 2006).  
 
New Orleans lokala polismyndighet samordnade ett skyddsområde för evakuerade 
medborgare, idrottsarenan Louisiana Superdome. Dokumentären ”Surviving Katrina” 
demonstrerade hur dåligt hanteringen sköttes. Levnadsförhållandena i idrottsarenan var 
miserabla vilket ett tv-reportage visade; människor och djur låg utsprida på marken, levande 
eller döda, hygienen var fruktansvärd och situationen var kritisk (Surviving Katrina, 2005)).  
Av de 90 000 människor som valde att stanna kvar i sina hem efter orkanvarningarna 
återfanns 1/3 av dem i Louisiana Superdome (New York Times, 2006). En folksamling på 
över 10 000 människor hade koncentrerats vid Ernest N. Morial Convention Center, cirka 2 
km sydost om Superdome. Varken den lokala myndigheten eller FEMAs huvudansvarige 
Michael Brown var medvetna om att centret användes som skyddsrum (Surviving Katrina, 
2005). Dessa människor var isolerade från omvärlden i tre dygn. Nedvälta teleledningar och 
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dåligt väderförhållanden försämrade utsikten för eventuella räddningsaktioner (Surviving 
Katrina, 2005).  
 

5.1 Hanteringen av hjälpresurser 
Tolv timmar efter stormen hade US kustbevakning inte bekräftat vare sig om 
fördämningsvallarna brustit eller om de fortfarande var i bruk (Surviving Katrina, 2005).  
Guvernören Blanco uttalade sig om att räddningshjälpen skulle komma i gång snarast. Blanco 
uppgavs kontakta president Bush och deras kommunikation var otydligt, Blanco betonade hur 
kritisk situationen var, därmed begärde hon aldrig de resurser staden behövde (Surviving 
Katrina, 2005).  Den vaga informationen resulterade till att president Bush inte reagerade 
allvarligt på situationen, i och med det skötts alla räddningsaktioner upp i väntan på order från 
Vita Huset (Surviving Katrina, 2005). Den federala insatsen ansågs vara otillräcklig och 
bristfällig, enligt huvudansvarige från FEMA Michael Brown uttryckte oro över den bristande 
auktoritet han fann hos guvernören (Surviving Katrina, 2005).  
 
Grundförutsättningen för en möjlig räddningsaktion var tillgången till fordon, vilket i detta 
fall var en bristvara (Surviving Katrina, 2005).  Ett redan statistisk bevisat faktum är att New 
Orleans 127 000 invånare inte äger eller har tillgång till någon bil, det menar Van Heerden var 
ett av grundskälen till varför borgmästaren Nagin endast hade utlyst en frivillig evakuering 
under orkanens första stadium, som han senare utvidgade till omedelbar tvångsevakuering 
(Van Heerden, 2006: 45). Trots bristen på bilar i regionen, evakuerades 75 % av 
befolkningen. Inräknat invånarna i övergripande delarna av New Orleans och dess närområde 
fanns grovt beräknat 300 000 människor kvar efter evakueringsvarningarna, av dessa befann 
sig 90 000 i New Orleans City (Van Heerden, 2006).  
 
Ett hundra tals helikoptrar var det enda behjälpliga transportmedlet tillgängligt. New Orleans 
polisen uppskattade att de själva hade tillgång till fem båtar av liten modell, medan 
brandkåren inte hade några båtar alls (Surviving Katrina, 2005).  Civila och frivilliga privata 
båtägare anlände för att assistera räddningsmanskapet. Eventuella kommunala fordon 
hamnade under vattennivån och var därmed inte tillgängliga, inklusive New Orleans 
kommunala bussförlag förlorade samtliga sina 550 bussar (Van Heerden, 2006: 61-62). 
Utanför stadskärnan fanns ett räddningsmanskap på över hundra man i beredskap, 
problematiken låg i den befintliga otillgängligheten till det drabbade området och 
framkomligheten var svår (Surviving Katrina, 2005).  Samtliga transportvägar var obrukbara 
och New Orleans två flygplatser, Louis Armstrong - och Lakefront flygplats var båda 
drabbade av storm, dock klarade sig Louis Armstrongs flygplats från översvämning 
(www.flymsy.com, 2007). Ytterligare problem med samordningen av räddningsaktioner 
uppstod även vid stadsgränserna. Vägblockeringar in och ut ur staden orsakar problem för 
evakuerande medborgare samt anhöriga som ville in till staden (Surviving Katrina, 2005). 
Tv och media visade otaliga bilder där räddningsmanskap stationerade längs New Orleans 
stadsgränser väntade på eventuella evakuerade. Det tog tre dygn innan president Bush 
beordrar omedelbar evakuering till grannstaden Houston i Texas, då var redan krissituationen 
kritisk (Surviving Katrina, 2005).  
 
Det blev tydligt efter tre dygn att den sent insatta insatsen inte räckte till och hanteringen av 
situationen försämrades i det drabbade området. Det uppstod svåra problem med hälsa och 
hygien, sanerings svårigheter och sjukdomsfall är vid den perioden ett uppenbart livshotande 
problem. Bristen på vatten och mat orsakar upplopp mot polisstationer, sjukhus och 
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härbärgen. Avlidna människor ligger sprida på marken och många kroppar förmultnar, vilket 
resulterar i spridningen av infektioner och parasiter (Surviving Katrina, 2005).   
Ett ytterligare problem framkom då räddningssituationen försvåras i samband med det ökande 
våldstillståndet. Bemanningen av nationalgarden kallades in för att bistå som ordningsmakt 
och medborgargardet anlände två dagar efter nationalgarden. Medborgargardet bestod av 
återvändande soldater från Irak, Louisianas Nationalgard var underbemannade då 40 % 
procent av statens militärer (2 800 soldater) befann sig stationerade i Irak (Van Heerden, 
2005: 148). 
 
Den 6 september uttalade sig borgmästare Ray Nagin om att man lyckats pumpa ut mycket 
vatten, men att det fortfarande fanns en enorm volym vatten kvar, av de 80 % vatten som 
fyllde New Orleans fanns det ännu 60 % kvar (Surviving Katrina, 2005).  

5.2 Orkanens konsekvenser på regionens sociala förhållanden 
Delstaten Louisiana uppskattas ha cirka 67 % fattigdom, detta är en skav beräkning och 
mörkertalet kan vara större (US Census Bureau, 2005).  
I samband med stormfloden förstördes många hem och där i bland även ordningsmakten, ett 
dygn efter stormen började människor plundra och råna butiker och privata hem som blivit 
övergivna. Enligt ett vittne till händelserna plundrades butikerna av både människor i nöd som 
stal förnödenheter men dock var majoriteten av plundrarna efter sprit, tobak och elektroniska 
produkter (Surviving Katrina, 2006). För att återställa ordning, beväpnade sig många husägare 
och butiksägare. Räddningsmanskap och makthavare hade svårt att återställa ordning i 
områden med hög våldsbrottsituation och ett redan kaotiskt tillstånd. Vittnen beskriver 
tillståndet som livsfarligt och många medborgare har redan blivit utsatta för brott. Det gick en 
ryktesvåg om plundring, våldtäkter, misshandel och mord.  Inte bara yttre påverkan av 
brottlighet, utan även stängningen av flertal av fängelser, orsakar svår mobilitets problem. I en 
redan kaos artad situation är New Orleans poliskår tvingad att omlokalisera fångar till en 
säker plats [bild 1].  
 

 
Bild 1: Patrullerande polis övervakar fångar (Surviving Katrina, 2005). 
 

5.3 Ekonomiska effekter 
Den 30: e augusti, 2005, uppskattade FEMA att över 150 000 km2 land hade förstörts av 
stormen och översvämningen som fortfarande befann sig i området.  
Ekonomin och näringslivet havererade och man uppmätte att cirka 50 % av 
näringslivsområdena var översvämmade (Friedman, 2005). 
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Stormen ödelade flera industriområden och tillsammans med externa faktorer så som 
affärsplundring så uppskattade den amerikanska staten en skadeomfattning på över 75 
miljarder USD. Ytterligare 30 miljarder dollar beräknas omfatta övriga skador på infrastruktur 
och samhälle. Skogsindustrin påverkades markant, då de förlorade över 5 miljarder USD i 1.3 
miljoner hektar land (Surviving Katrina, 2006). De nyheter som belystes i media var den 
ekonomiska kollapsen, Amerikas största och mest produktiva oljeledning går igenom New 
Orleans. New Orleans wetlands bidrar till goda oljetillgångar (Van Heerden, 2006: 161-162).  
Sedan 1950-yalet har delstaten byggt kanaler för båt trafik och oljeledningar som uppskattad 
vara över 12 000 km lång. Resultatet kan leda till upptrappning av erosions bildning och 
saltvatten förorening i sötvattnet, det vill säga i hushållsvattnet (Bourne, 2006). 
 
En annan näringslivsbransch som drabbades hårt av katastrofen och de senaste årens 
väderförhållanden, var fiske industrin, vars arbete är beroende av friskt vatten och goda 
förhållanden i sumpmarker, träsk och våtmarker. När erosion och landsänkning ökade 
markant försvinner stora fiskeområden (Van Heerden, 2005: 167-173). Utöver vinster från 
denna industri får delstaten inkomster i form av fonder, 5 miljoner USD, från Wetlands Trust 
Fund och ca 40 miljoner USD från ”Coastal Wetlands Planning, Protection and Restoration 
Act” (CWPPRA), dessa pengar ämnade att gå till projektet för hållbar utvecklig och 
kustskydd (Van Heerden, 2006: 173).   
 

5.4 Politisk kaos i spår av orkanen 
New Orleans borgmästare Ray Nagin och Louisianas guvernör Kathleen Blanco utsattes för 
hård kritik från sina medborgare. Det låg ett bristande kommunikationsflöde mellan parterna.  
Republikanerna uttalade sig i februari följande år (2006) att en utredning av hanteringen av 
katastrofen skulle bli försenad. De medgav att en vis försening av hjälpresurserna orsakade 
upplopp och händelsen sedan rubricerades som ett misslyckande (Van Heerden, 2006: 98). 
Den följande kartläggningen av hanteringen av katastrofen resulterade i en 600 sidor lång 
rapport; sammanfattning av rapporten visar att kongressens misstro mot Vita Huset var 
baserad på ett krystat samarbete mellan de styrande blocken. Hemlighetsmakeriet och 
bristfällig information mellan de federala institutionerna bidrog till missförstånd och 
förvirring.  
 
Kathleen Blancos försvar kom när hon begärde skadestånd för att stödja de drabbade i 
Louisiana, beloppet låg på 7,5 miljarder USD (Cederskog, 2006). Med förutsättning att Vita 
Huset godkände avtalet för skadestånd. Pengarna planerades gå till återuppbyggnaden av 
fastigheter och hus (Cederskog, 2006). Förslaget lovade att husägare vars boende delvis eller 
totaltförstörts skulle ersättas med 150 000 USD. Syftet med att återställa boende och säkerhet 
var att undvika fortsatt migration samt att locka tillbaka emigrerade New Orleans medborgare 
(Cederskog, 2006).    
 
Vita huset reagerade inte på Katrinavarningarna. Misstron mot Vita Huset och Bush-
administrationen var skarp. Den demokratiske senatorn Joseph Lieberman anklagade 
President George W Bush för att ha ignorerat varningarna om att fördämningsvallarna 
troligen skulle haverera (Cederskog, 2006). Enligt Lieberman fick Vita Huset vetskapen om 
vallarnas kvalité under tidigt skedde. Informationen skulle ha innehållit uppgifter om att 
vallarna inte skulle hålla om orkanstyrkan överstiger kategori 3 (Cederskog, 2006). Vidare 
anklagas DHS för att motarbeta den externa utredning som Lieberman genomförde. Dessa 
påpekanden förnekas således av Vita Huset (Cederskog, 2006).  
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Den starka misstron gentemot president Bush fortsatte. Ett år efter katastrofen medgav 
president Bush att hanteringen av Katrina var bristfällig (Cederskog, 2006).  
Misstron riktades skarpt mot presidentens bristande ledarskapsförmåga och som 
beslutsfattare; 
 
 Bush beskylls för inkompetens, tafatthet och oförmåga att 
 inse situationens allvar […] (Cederskog, 2006). 
 
Det är inte enbart en samlad kritik som riktas mot presidenten och hans stab, utan även mot 
det federala systemet. Vidare, anklagas presidenten för prioritera fel, man jämförde hans 
reaktion under 11 september attacken, då man anser att presidentens agerade var tydligare och 
konsekventare än under Katrina katastrofen (Cederskog, 2006). Kritiken mot prioriteringarna 
gav upphov till utvärderingar av statsbudgeten. Vita Huset spenderade tre miljarder USD i 
Irak kriget per vecka, denna summa kunde ha bidragit till 150 000 jobb i den krisdrabbade 
Louisiana, enligt ett uttalande av den demokratiske senat ledaren Harry Reid (Pehrson, 
2006/08/26).   
  
Dagens nyheters korrespondent Lennart Pehrson (2005) uppger i sin analys av de politiska 
konsekvenserna i samband med New Orleans katastrofen, att på grund av att väljarna i 
regionen till majoriteten är afro-amerikaner och fattiga inte lade sina röster på det 
konservativa republikanska partiet (Pehrson, 2005).  
 
Den enorma skadeomfattningen efter Katrina ledde till att den amerikanska staten för första 
gången vädjade om internationell hjälp. Utsagor från vittnen till katastrofen berättar om 
misären och situationstillståndet. Tillståndet ansågs påminna om tredje världen (Surviving 
Katrina, 2006).  
 
Utöver kritik gentemot Vita Husets respons under Katrina, ifrågasätts kongressen av afro-
amerikanska ledmöten, de ansåg att den bristande hanteringen har en del grund i rasism 
(Pehrson, 2005/09/03).   
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6. Segregeringen i New Orleans 
 
John Updikes artikel ”After Katrina” beskriver New Orleans katastrofen som ”black disaster” 
det vill säga ”svarta katastrofen”. Detta på grund av att majoriteten av befolkningen var 
”African-Americans” (Updikes, 2006).  
 
Segregationen i området kring New Orleans församling är tydlig, i kartan [figur 5] 
klassificeras det gröna området som tätbefolkat av svarta amerikaner, och det visar en klar 
majoritet kring New Orleans området.  
Ivor Van Heerden beskriver i sin verklighetsskildring av katastrof dagarna en tydlig 
fokusering på segregations mönster som finns i området. Han drar en liknelse mellan New 
Orleans och apartheiden i Sydafrika under 1980-talet.  
 
 When I watched the scenes of white cops confronting at gunpoint  
 groups of black residents, I flashed back to startlingly similar scenes of  
 apartheid South Africa. […] I say only that some of the ugly scenes in New 
 Orleans had undeniably racial overtones […]. 
 (Van Heerden, 2006: s. 9) 
 
Van Heerden påpekar i sin publikation att rasfrågan var omöjlig att undvika, då det tidigt blev 
uppenbart att majoriteten som var strandsatta i New Orleans var afro-amerikaner. Van 
Heerden vill klargöra faktumet att befolkningsenheten till 70 % bestod av svarta av den totala 
befolkning och att efter evakueringen, migreringen och katastrofen steg procentenheten till 98 
%. Vinklingen av media illustrerade en viktig segregations mönster och flera sociala rörelser 
förespråkade problemställningen i media. Van Heerden menar att amerikaner generellt 
värderar människor hellre efter ras än inkomst och på så sätt skapar rasfrågor en större debatt 
(Van Heerden, 2006: 128-129).  

 
Figur 5: Andelen African American i procentenhet av invånarna i sydöstra New Orleans. Källa: U.S. Census 
Bureau, 2005 American Community Survey, 2006-11-13 
www.census.gov 
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I Darryl Pinckney (Pinckney, 2005) beskrivs media skildringen av den svarta befolkningen. 
Han menar att vinklingen i media uppfattas som om majoriteten av plundringen och 
våldbrotten i samband med Katrina, begicks av svarta. Det som inte framkom i media var 
faktumet att de svarta utgjorde över 70 % av befolkningen. Pinckney vill poängtera att även 
vita begick brott och plundring. Dock visade media en annan bild av den vita befolkningens 
orsak till varför de plundrade. Ur ett exempel som Pinckney tog upp som även förekommer i 
Discovery Channels dokumentär ”Surviving Katrina”, visades ett tv-reportage där man vittnar 
ett plundringståg i en Wal-Mart butik. I reportaget intervjuas en vita kvinna i samband med 
utfrågning av polis och vad hon hade att säga om sin handling, hon förklarade att ”alla” 
(svarta) andra sagt att det var tillåtet att plundra och att hon endast stal förnödenheter. Det 
visade sig sedan att polisen godtog den ursäkten. Pinckney skriver att tittarna propagerades att 
tro att det var farligt för vita att vistas i New Orleans City.  
 
Det som kom att visas i nationell och internationell press var inte till en början den sociala 
misären efter stormen, utan det var de materiella skadorna som sades vara den största 
materiella förstörelsen av en naturkatastrof i modern tid (Pinckney, 2005). De följande 
reportagen skildrade misären i Superdome, den ökade brottsvågen och främst den svarta 
katastrofen. Pinckney menar att till och med Röda Korsets personal hade undvikit området på 
grund av att de själva var vita och att de ansåg att det var för farligt för dem att bidra med 
hjälpinsats. Pinckney vill framhäva att de flesta ur den vita befolkningen hunnit evakuera 
medan den svarta befolkningen lämnades kvar.  
 
Pinckney påpekar att en stor del av dem som drabbades av fattigdom var de svarta.  
 
 We are becoming like the countries we criticize and pity, places  
 where the state and the society have less and less to do with each other. 
 We are on our own, but the black people have always known that. 
 (Pinckney, 2005) 
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7. Analys och diskussion 
 
Genom att modifiera landskapet för att säkerställa ett tryggt samhälle menar Kelman (2003) 
endast förändrar och förhindrar vissa påtagliga miljö faktorer. Det som verkligen förändras är 
resultatet av en eventuell ”Natural disaster”, inget av de nu gjorda modifieringarna i 
stadsplaneringen kan hindrar en orkan uppstår utan ger endast ett stöd i förebyggandet av en 
större katastrof. I relationen mellan staten, samhället och den fysiska miljön har New Orleans, 
delstaten Louisiana och de amerikanska federala myndigheterna identifierat de verkliga 
riskfaktorerna i regionen men har inte kartlagt eller förutsätt eventuella migrationsstrategier 
(Hazard Paradigm). Anpassningen av vallar, kanaler och pumpstationer har legat i favör till 
den ekonomiska handel staden bedriver. Byggandet av kanaler tillhör det förgångna historian 
sedan kolonialtiden, redan då var det effektiviteten som låg grund för byggandet. Raka 
kanaler minskar transporttiden medan ur ett teoretiskt perspektiv ger försämrade utsikter vid 
en översvämning. Flodmassan når staden lättare och snabbare med de rak sträckta kanalerna.  
 
Friedman påpekade i sin artikel att det som är samhället, inte är byggnaderna, det 
kommersiella pengaflödet och infrastrukturen utan människorna som driver samhället. De 
som bor, jobbar och utnyttjar marken, det är de som bör prioriteras. Visserligen uppstod en 
nationell ekonomisk kris när New Orleans översvämmades, och det påverkade inte enbart 
amerikaner utan även de samarbetes länder som USA drev handel med. Vidare var det inte de 
materiella skadorna som orsakat den långsiktliga problematiken, utan arbetskraften, det vill 
säga de yrkesverksamma hade antingen migrerat, skadats, omkommit eller försvunnit.  
Den amerikanska staten kan fråga sig om värderingen av ekonomi är mer betydande än 
värderingen av människoliv?  Vid kristillstånd skärptes praxis, principer och författningar, 
vilket resulterade i förvirring och desperation. Den misslyckande hanteringen av katastrofen 
kan jämföras med resultatet av andra naturkatastrofer under postmodern tid.  
 
Den amerikanska drömmen splittrades. Ett år efter katastrofen består de ekonomiska, social 
och infrastrukturella svårigheterna. De då osynliga konflikterna synliggörs, laglösheten utreds 
och diskussioner om dödskjutningen av polismyndigheten når människorättsrörelse. I januari 
2007 skall en rättegång gentemot sju poliser som uppgetts begått mord genom dödskjutningen 
av två svarta medborgare under katastroftiden. Dessa två mördades på grund av rasism, menar 
vittnen som anser att dödskjutningen var oprovocerad. Det som inte framkom i media kring 
rättegången är faktumet att fyra av de sju poliserna är själv svarta.  
 
De som redan framkommit tidigare i uppsatsen är att de som drabbats långsiktligt är de som 
bodde i de områden där vattennivån var högst. Detta innefattar boende vid Lake 
Pontchartrain, och i ”the Crescent”. Den demografiska fördelningen av afro-amerikaner är 
högt koncentrerat vid östra delen av New Orleans City [Figur 7], ett område som blev totalt 
översvämmad. Det är även det området som har färre förebyggande resurser. Stadens kanaler 
passerar inte detta svarta område inte heller är pumparna lokaliserade där. Visserligen drabbas 
även vita områden men inte i samma utsträckning. Ett område koncentrerad med vit 
befolkning är i den sydliga delen av ”the Crescent”, ett område som knappt blev påverkad av 
stormen [Figur 8].  
 
Ett chockerande faktum är de externa insatserna som lades ner för att förhindra brottsvågen 
och plundringen av privat och statlig egendom. Även den extensiva insats som lades ner för 
att utvärdera krissituationen, båda insatserna kunde ha besparats till senare tillfällen och det 
manskapet kunde ha använts till att evakuera strandsatta. Den slutliga rapporten av situationen 
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i New Orleans är ännu inte färsigställt och författaren kan därmed inte precisera ingående om 
resurshanteringen.  
 
Segregationsfrågan är fortfarande högaktuellt, den 30 december 2006 spekuleras det att den 
nya borgmästaren Gerald Washington blivit mördad efter att bara ha suttit elva dagar på sin 
post (CNN, 2007-01-06). Anhöriga till det misstänkta offret förnekar att händelsen rubriceras 
som självmord, de menar att polisen försöker undanröja potentiella bevis och 
spekulationsteorierna får en underton av rasism. Den första rättsmedicinska undersökningen 
påvisar att borgmästaren begått självmord, men de anhöriga har begärt att få en ytterligare 
extern undersökning (CNN, 2007-01-06). 
 
Översvämningen klippte av transport vägar, flygplats och järnväg, vilket resulterade i att 
medborgarna övergick till att bli beroende av myndigheternas resurser. Den försvårade 
framkomligheten bidrog till att människor inte kunde fly eller förflytta sig.   
En grundläggande förutsättning för räddningsaktioner är en evakueringsplan, vilket i fallet 
New Orleans var obefintlig. Myndigheterna strategi går emot de naturliga instinkterna, i 
samband med flodvåg och översvämning flyr människor oftast till högra marker, så var fallet 
under Tsunamikatastrofen år 2004.  I New Orelans blev mötesplatsen stadskärnan som detta 
fall även var den mest utsatta platsen topografiskt. Modellen nedan beskriver författarens 
uppfattning av resultatet av de amerikanska myndigheternas val av samlingspunkt i 
evakueringsplanen. Vägar till och från Louisiana Superdome var otillgängliga, det fanns ingen 
möjlighet att förflytta sig utan fordon (båtar). Placeringen av de nödställda försvårade 
tillgängligheten för räddningsmanskap från andra delstater och grannkommuner.      

 
Figur 6: Figuren beskriver placeringen av den officiella samlingsplatsen för nödställda. Den yttre ringen visar 
den position räddningsmanskapet befann sig i relation till katastrofområdet. 
Konstruerad av: Linda Myint-Inthivong, 2006-12-01 
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Idag finns flera uppbyggnads projekt som stävar efter mer hållbara byggnader, mobila hem, 
aerodynamiska byggnader och upphöjda byggnader byggda på pelare, enligt FEMA. Trots det 
begärda skadeståndet av Louisianas guvernör Blanco har NFIP inte upprätthållit den standard 
som det federala programmet förespråkar. NFIP har en filial i New Orleans men utifrån den 
enorma skadegörelsen av fastighet och bosättningar har NFIP misslyckats med sin uppgift att 
förebygga och arbeta för ett hållbart samhälle. Det är svårt att avgöra vilka metoder och medel 
som behövs för att upprätthålla ett välfungerande och tryggt samhälle. Det krävs flera 
noggranna åtgärder och organisationsplaner för att förstärka riskzonerna.  
 
Mediacirkusen försvårar analysen av händelsen, då det är svårt att få en överblick över media 
vinklandet. Flera variabler belyses av tidningar, tidskrifter nyheter och radio.  
För att fastställa händelseförloppet krävs en studie av flera variabler, bland dessa är de 
tidigare insatserna New Orleans lagt på förebyggande åtgärder mot stormar, orkaner och 
översvämningar. På grund av de tidigare katastroferna och stadens historia och ekonomiska 
betydelse ska staden ha en planhantering. Den insatta planeringen av organisering av 
återbyggnad skall genomföras av Coastal Protection and Restoration Authority of Louisiana 
(CPRA). Detta utvecklings projekt bör ha inletts redan efter 1978 då NFIP påbörjade sitt 
arbete. I agendan står de elementära principerna för Hazard paradigmen; förstå, kartlägga, 
identifiera, förebygga och utveckla riskzoner. I agendan ämnar de att förebygga en liknande 
”natural disaster” genom att: bygga bättre än tidigare, bygga långsiktligt, vidareutveckla 
existerande arbetsmetoder, utveckla samarbetet med medborgarna och att ta hänsyn till både 
medborgare, samhälle, ekonomin och staten.  
Upprättandet av tältstäder, husvagnscamping och matköer i ett stormakts land som USA är en 
chockerande bild av dagens New Orleans. Vita Huset beräknar att återställningen i området 
kommer att ta flera decennier. Frågan förblir om hur det ska förbereda infrastrukturen till 
nästkommande orkaner. En viktig punkt i deras dagordning ska vara att fördela resurserna 
jämlikt över de områden där befolkningstätheten är som mest koncentrerad [Figur 9].  
 
I uppsatsen beskylls flera myndigheter och institutioner för bristande hantering av 
katastrofsituationen och trots att President Bush fått ta emot mest kritik, så har ingen kunnats 
stå till svars för händelsen.  
Det faktiska problemet under katastrofen är bristen på ansvarstagande. Beslutsfattandet och 
ansvaret ska ligga hos auktoriteten och de som förmedlar hjälpresurser och assistans. Detta 
har federala organet FEMA uppenbarligen försummat i sitt ansvar och sina befogenheter.  De 
lösa kommunikationerna mellan landets enheter (domäner)  
I detta sammanhang separerar författaren termerna auktoritär och ansvarige från varandra. I 
fallet New Orleans är den auktoritära den samma som de lokala myndigheterna, det federala 
systemet och NGO: s, det vill säga de statliga och icke – statliga enheterna som inte hade 
befogenheter att klarna upp situationen. Den ansvarige är presidenten, som även är 
beslutfattaren. President Bush försummade sina befogenheter, sitt omdöme och sin 
maktposition, vilket han kan ha flera anledningar till. Med det omdömet leder resultatet till 
misstro mot presidenten och Vita Huset administrationen. Förklaringen i termen auktoritär är 
statsorganet som är direkt länkade till medborgarna och ska fungera som dialog mellan staten 
och medborgarna, auktoritären är dem man lyder, följer, ber om hjälp hos med mera. Däremot 
ska det finnas en auktoritär ovanför auktoritären, det vill säga den som har ansvaret för att 
verksamheterna bedrivs, fungerar och följer den amerikanska konstitutionen, denna roll som 
ansvarig erhåller USAs president och i detta fall George W. Bush.  
 
Ett återkommande problem är det fortsatta arbetet kring förebyggandet, genom denna 
uppsatsstudie har författaren stöt på flera återuppbyggnads projekt, evakueringsplaner, 
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stadsplaneringar, planeringar för hållbar utveckling och vidare forskning av New Orleans. Det 
som inte framkommit är vilka som har ansvaret för nästkommande orkan.  
Naturförutsättningarna kommer vara ett bestående problem i denna svårplanerade region.  
 
I slutändan handlar det om människor, inte om byggnader och materiella värden. Fokusen låg 
vid fel prioritering. Enorma resurser lades ned för att upprätthålla ordningsmakten, istället för 
att värna om medborgarna och deras livssituation.   
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8. Slutsats 
Syftet med studien var att identifiera de naturförutsättningar som kom att påverka den 
extensiva förstörelsen i New Orleans, det andra delen ämnade till att identifiera 
konsekvenserna på den sociala nivån. Naturförutsättningarna modifierades under flera 
årtionden och den process som staterna (Frankrike, Spanien) påbörjat för att anpassa 
människan till ett beboeligt område, vidareutvecklades av amerikanerna, dock lades insatserna 
ner på att förbättra de naturhinder som påverkar industrin (olja) i området och som kan 
underlätta transport och kommunikations flöde till och från Golfkusten. Den andra 
anpassningen gjordes efter den etniska fördelningen, under sent 1800-tal till i efter andra 
världskriget prioriterades den vita befolkningen och deras levnadsstandard var högre än den 
svarta befolkningens.  
 
I fallet New Orleans har människans behov försummats och den politiska och ekonomiska 
sfären har prioriterats. Studien visar att det finns ett beroende mellan makten och territoriet, 
men att i detta fall har samarbetet inte lyckats. Statens ansvar att bemöta sina medborgare med 
tillräckliga resurser vid kristillstånd visar sig i arbetet att det målet inte kunde uppnås från 
delstatens, federala myndigheternas eller Vita Husets sida. Bristen av kommunikation mellan 
de institutioner och statliga enheter som hade makten över territoriet på olika nivåer kunde 
inte samarbeta, vilket ledde till det förödande resultatet av katastrofen. Kombinationen mellan 
de mänskliga handlingarna och den enorma styrka orkanen drog med sig blev resultatet inte 
bara en humanitär katastrof utan även ett politiskt kaos.  
 
Vilka naturförutsättningar finns det i regionen som påverkas skadligt av en flodvåg? Här är 
det den komplexa delta området som ger upphov till översvämningar i denna magnitud som 
förekom under orkanen Katrina. Även områdets våtmarker och lokaliseringen av staden samt 
omstruktureringarna av stadsplanen såsom byggandet av vallar, pumpar och kanaler har lett 
till utseendet av dagens naturförutsättning.  
 
Hur kom det sig att vissa delar drabbades värre än andra och vilka drabbades? Detta har med 
den historiska stadsplaneringen att göra, då det rådde en tydlig fördelning mellan ”vita” och 
”svarta”, de som fick de bättre villkoren och förutsättningarna för bättre levnadstrygghet var 
den vita befolkningen, medan de svarta försummades i både levnadsförhållanden och 
rättigheter. Detta utspelades under 1700 till tidigt 1900 tal.  
Idag hindras staten av att planera utifrån etniska tillhörigheter. Det finns dock fortfarande ett 
outtalat segregationsmönster kvar och många svarta medborgare bor idag även i utsatta 
områden, så kallade ”riskzoner”. New Orleans City domineras idag av den svarta 
befolkningen som utgör 70-98 % av den totala befolkningen.  
 
Vilka socioekonomiska konsekvenser fick katastrofen? Den mest omfattande konsekvensen är 
hemlöshet och de premisser som råder där idag kan mycket väl leda till ökad fattigdom i 
området. Förstörelsen i sig har lett till att USAs ekonomi mötte en bristningsgräns, då POSL 
var en viktig handelslänk för USA. Hamnen som i sig inte förstördes markant av orkanen, 
lider av brist på arbetskraft. En arbetskraft som genererar en stor del av verksamheten i POSL 
och New Orleans hamn.  
 
Ur geopolitiskt perspektiv har många variabler påverkar och bidragit till den övergripande 
politiska situationen den amerikanska regeringen. Media skildringen bidrog till misstro mot 
den amerikanska regeringsmakten, förödelsen orsakade svåra sociala konsekvenser för 
befolkningen och gav upphov till nationsträckta ekonomiska konsekvenser, då New Orleans 
består med majoriteten av USA: s ekonomi.  
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”Makten över Marken” (1997) heter boken skriven av Thomas Lundén, som förklarar den 
styrning makthavare kan ha över territoriet beroende på olika faktorer och variabler såsom; 
ekonomi, demografi, teknik och kommunikation, och vilket förhållande det har till 
omgivningen, människan och naturen. I denna fallstudie påvisas dock att makten var 
frånvarande under orkankatastrofen i New Orleans och hur resultatet kommer att påverka 
USA under hela återuppbyggnadsprocessen. Och bristen på förståelse över landskapet har 
gjort att samhället försummat dess chanser att kontrollera territoriet.  
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Appendix 
 

 
Kategori Vindhastighet Flodvåg i meter Intensitet/skadenivå 

1 119-153 km/h 1.2-1.5 m Minimal 

2 154-177 km/h 1.8-2.4 m Reglerbar 

3 178-209 km/h 2.7-3.6 m Omfattande 

4 210-249 km/h 3.9-5.4 m Extrem 

5 > 249 m >5.5 m Katastrofal 

Tabell 1: Saffir - Simpson Orkanskala  
Källa: National Weather Service. National Hurricane Center; Tropical Prediction Center. 
http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshs.shtml, 2006-11-29 
Konstruerad av: Linda Myint-Inthivong  
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Figur 7: Fördelningen av antalet personer av ”African-American” härkomst. 
Källa: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1, Matrix P7. 
www.census.gov, 2006-11-20 
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Figur 8: Fördelningen av antalet ”vita” medborgare. 
Källa: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1, Matrix P7.  
www.census.gov, 2006-12-20 
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Figur 9: Befolkningstätheten i Orleans distriktet.  
Källa: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1, Matrix P1. 2006-12-13 


