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Abstract 

Natural disasters are extraordinary, often cataclysmic, events. These phenomena have the 

capacity to suspend the state’s regular day-to-day functions in the affected area and, thus, 

often puts its ability to fulfil its citizens’ most basic needs to the ultimate test. Disasters can 

provide us with valuable insight into where a nation stands at a given point in time in regards 

to the very fundamental and important task of maintaining social welfare. 

In this thesis, I enquire into how the USA – our world’s wealthiest and most powerful 

nation –  and its federal government has dealt with two of its most severe natural disasters: the 

drought and dust storms that plagued the Great Plains during the 1930’s, i.e. the Dust Bowl, 

and Hurricane Katrina, which made landfall in late August 2005. Furthermore, through a 

diachronic comparison of these events, I attempt to identify differences and similarities and 

analyze if and, in that case, how the hegemonic politico-economic paradigm affected the 

federal management of these crises.  

This comparison is made relevant by the fact that two differing paradigms were at play 

during these events. In the thirties, President Franklin D. Roosevelt launched his “New Deal”, 

a series of counter cyclical measures in line with the Keynesian school of economics, as a 

response to the overwhelming economic depression as well as the raging drought. In sharp 

contrast, Hurricane Katrina swept over a country ridden by decades of neoliberal governance, 

which, among many things, brought about an extensive downsizing of the public sector, 

including that of FEMA; the nation’s chief disaster management agency. People across the 

globe watched in shock as the events unfurled in and around New Orleans, and asked 

themselves what constituted the greatest disaster: the hurricane itself or the catastrophe that 

was the government’s response.   

In my thesis I highlight, as noted, some areas where these paradigms have affected the 

outcome of the disaster and its management. I attempt to show that political economy plays an 

important role in the success and/or failure of, in this case, the United States’ management of 

natural disasters. Finally, I argue for the return (or, rather, the creation) of an expanded and 

more socially and environmentally conscious public sector, which, in times of crisis, is able to 

represent all of its citizens –  regardless of class or race.                    
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Inledning 

Naturkatastrofer är exceptionella händelser. Tiden då den enorma förödelse dessa fenomen 

stundtals orsakar enkom betraktades som guds verk har passerat. Inte heller lämnas vi längre 

åt våra öden att på egen hand försöka klara oss undan det spektrum av kataklysmer som finns 

inneboende i naturens krafter. Alltsedan statens expansion vid 1900-talets början har vi 

kommit att förlita oss på att denna komplexa konstruktion på ett eller annat sätt ska hjälpa till 

när vi befinner oss i nöd. Under katastrofsituationer sätts de rutiner och funktioner 

statsmakten till vardags uppehåller sig vid ur balans i området som drabbas, och dess förmåga 

att tillgodose de allra mest basala behoven hos dess medborgare prövas till det yttersta. På sätt 

och vis utgör dessa situationer det ultimata testet för denna förmåga, och i och med att 

samhället konstant förändras kan de erbjuda ett slags relief över var samhället står i dessa 

frågor vid en given tidpunkt.  

I följande uppsats har jag valt att titta närmare på hur USA, världens mäktigaste tillika 

rikaste nation, valt att tackla de problem landet ställts inför i och med två av de svåraste 

naturkatastroferna i dess historia – 1930-talets ”Dust Bowl” präglad av torka och 

dammstormar, samt orkanen Katrina sensommaren år 2005. Intresset för detta ämne föddes ur 

de paradoxala egenskaper landet i min mening besitter. De stora klyftorna som löper mellan 

rika och fattiga, vita och färgade är några av dessa kvaliteter, som ofta på ett smärtsamt vis 

gör sig påminda i och med naturkatastrofer. Detta då samhällets mest utsatta grupper alltid 

drabbas svårast när naturens krafter slår till. Bilderna från New Orleans efter Katrinas 

framfart försatte hela det amerikanska samhället i chocktillstånd. ”We are seeing people we 

didn’t know exist” sade Michael Brown, den högste ansvarige för USA:s 

katastrofhanteringsmyndighet, i en intervju fyra dagar efter att stormen passerat, när han 

pressades på varför man inte kommit längre i arbetet med att undsätta landets medborgare.1 

Brown åsyftade i sin tämligen taktlösa kommentar alla de (mestadels fattiga svarta) 

människor som plötsligt dök upp på hustak och de broar och vägar som inte var 

översvämmade och som desperat väntade, ofta i flera dagar, på att bli räddade. Uttalandet 

kom snabbt att bli emblematiskt representativt för den amerikanska statsmaktens inkompetens 

och handfallenhet när det kom till att skydda sina mest sårbara medborgare. Vidare har det 

tolkats som ett uttryck för den nyliberala sociala ordningen i landet, vars försök att dölja 

                                                           
1 Michael Brown i intervju med Jim Lehrer. The Newshour with Jim Lehrer, PBS, 2005-09-01. [Elektroniskt] 

tillgänglig: http://www.pbs.org/newshour/bb/weather-july-dec05-breakdown_9-1/. [Läst: 2015-05-06]. 

http://www.pbs.org/newshour/bb/weather-july-dec05-breakdown_9-1/
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frågor om ras och klass smärtsamt misslyckades i och med dessa människors plötsliga 

”uppdykande”.2   

Detta är dock i första hand inte en historia om social sårbarhet under naturkatastrofer, även 

om den i mångt och mycket drivs av ett sådant patos. Inte heller är det en historia om själva 

katastroferna, deras händelseförlopp och alla de aktörer som var inblandade. Jag gör inga 

anspråk på att ha författat en heltäckande berättelse om dessa två händelser, då det utan 

tvekan hade fordrat ett mycket större utrymme än ramarna för denna uppsats gett mig. Istället 

har jag koncentrerat mig på att undersöka och jämföra hur det amerikanska samhällets 

rådande politisk-ekonomiska paradigm påverkat landets katastrofhantering vid dessa två 

händelser. Jag har därför lagt fokus på statens roll i det hela, och försökt identifiera processer 

och aspekter i hanteringen som jag anser påverkats av just den politiska ekonomin i landet.   

 

Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats ska jag således genom en diakron komparation av den amerikanska statens 

respons till två av landets svåraste naturkatastrofer, Dust Bowl och orkanen Katrina, försöka 

identifiera institutionella, strukturella samt ideologiska förändringar när det kommer till 

USA:s katastrofhantering. Detta då vi har att göra med två olika politisk-ekonomiska 

paradigm – den demokratiska regeringens keynesianskt besläktade ”New Deal” under 1930-

talet samt nyliberalismen under 2000-talet – och jag är intresserad av att undersöka hur dessa 

påverkade dels hanteringen av den omedelbara krisen, dels rehabiliteringen av de drabbade 

områdena. Fokus kommer främst att ligga på de statliga institutioner och myndigheter som 

bar det tyngsta ansvaret för hanteringen av katastroferna.  

Vidare är mina frågeställningar uppdelade i två olika nivåer. Till att börja med gäller det att 

undersöka de empiriska förhållandena: hur problemen formulerades, hur statens lösningar såg 

ut och så vidare. Detta lägger sedan grunden för den andra och kanske viktigare uppgiften, det 

vill säga att dra slutsatser utifrån dessa fakta med hjälp av teori och övrig litteratur. Jag har 

därför formulerat mina frågor på följande sätt:  

     

                                                           
2 Ishiwata, Eric, 2011. ““We Are Seeing People We Didn’t Know Exist”: Katrina and the Neoliberal Erasure of 

Race”. I: Cedric Johnson (red.). The Neoliberal Deluge. Hurricane Katrina, Late Capitalism and the Remaking 

of New Orleans. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 33.  
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 Vilka problem ställdes den amerikanska staten inför och vilka åtgärder vidtogs för att 

behjälpa de drabbade människorna och områdena under, samt i efterdyningarna av de 

två katastroferna?   

 Vilka slutsatser kan vi dra från dessa problem och deras åtgärder när det kommer till 

den amerikanska statens institutioner och dess myndigheters roll under 

katastrofsituationer? Hur skilde sig hanteringen av de två händelserna på ett 

ideologiskt plan, och hur påverkades den av det rådande politisk-ekonomiska 

paradigmet?  

 

Källor, källkritik och urval 

Dust Bowl  

Då torkan och stormarna drabbade stora delar av USA:s agrikulturella hjärta, var det primärt 

bönder och arbetare inom jordbrukssektorn som på landsbygden var i behov av federal 

nödhjälp. I detta syfte bildades ett antal statliga program och myndigheter med olika uppgifter 

inom ramen för katastrofhjälp, där många funktioner överlappade med bekämpandet av den 

svåra ekonomiska depressionen som rådde i landet. Exempel på dessa var Resettlement 

Administration (RA), som sedermera döptes om till Farm Security Administration (FSA), 

Works Progress Administration (WPA), Drought Relief Service (DRS) samt en 

torkakommitté inrättad av president Roosevelt. Myndigheterna (i synnerhet WPA) 

genomförde undersökningar och författade diverse rapporter och utvärderingar, dels för att få 

en överblick över problemets omfattning, dels förmodligen även för att samla politiska poäng 

och opinion från befolkningen genom kommunikation och informationsspridning om vad 

regeringen gjorde för att klara upp situationen. Det källmaterial jag har valt att fokusera på för 

denna period är ett litet urval av alla de bulletiner och rapporter som producerades av 

Roosevelts administration. De utgör den officiella berättelsen om vad staten gjorde för att 

behjälpa invånarna på slätten. Jag har valt att koncentrera mig på dessa rapporter då de i min 

mening utgör ett slags kanon (och därmed goda representationer) för statens redogörelse av 

dess verksamhet. Detta då de är dem mest allomfattande och heltäckande i sitt slag, vilket 

innebär att en god överblick ges över hur man definierade problemet och vilka åtgärder som 

vidtogs. Eftersom ämnet är så pass omfattande blir detta faktum extra viktigt. För 

undersökningen av Dust Bowl använder jag mig av:   



7 
 

 Två bulletiner från WPA, Areas of Intense Drought Distress, 1930-1936 samt Relief 

and Rehabilitation in the Drought Area, som båda publicerades år 1937. Den 

förstnämnda rapporten behandlar framför allt hur man från regeringens sida 

definierade problemen på slätten. Här har stora mängder data inhämtats från bland 

annat väderstationer från countys i de drabbade delstaterna och sedan sammanställts i 

olika index. Undersökningen beskrivs som en ”research bulletin” och vänder sig, 

såvitt jag förstår, till allmänheten för att informera och motivera hur man från 

regeringens sida gått till väga när man tagit beslut om vart och hur mycket resurser 

som allokerats. I vilken utsträckning rapporten lästes av USA:s invånare, och, mer 

specifikt, invånarna i Dust Bowl-regionen är dock oklart. Vidare är bulletinen 

tämligen vetenskaplig/teknisk i sin karaktär. Den författades av administratörerna 

Francis D. Cronin och Howard W. Beers. Den andra rapporten – Relief and 

Rehabilitation in the Drought Area – fokuserar mer specifikt (vilket titeln indikerar) 

på hur man från statens sida försökte lösa krisen. Författad av Irene Link, redogör den 

för vilket slags hjälp man erbjudit invånarna på slätten och hur man fördelat denna. 

Då även denna bulletin kommer från WPA och ingår i samma slags serie av rapporter, 

råder liknande källkritiska förhållande som till den första.          

 Slutligen kommer en rapport vid namn The Future of the Great Plains användas. 

Även detta dokuments innehåll överlappar med de övriga, men inriktar sig mer på 

återuppbyggandet av ekologin i området. Det behandlar således den sista fasen i 

katastrofhanteringens arbete (dessa faser behandlas vidare i teorikapitlet nedan). 

Rapporten författades år 1936 av en kommitté på åtta man med personal hämtade från 

diverse New Deal-myndigheter däribland WPA och Soil Conservation Service. Detta 

dokument är möjligen det mest intressanta av de tre bulletinerna, då man här går in på 

en mer allmän diskussion om vad man såg som roten på problemet. Rapporten 

innehåller även ett antal förslag på reformer utifrån sociala och ekologiska grundval, 

och det faktum att den just tar ett mer övergripande anspråk innebär att de ideologiska 

linjerna blir tydligare här än i de andra två dokumenten; något jag återkommer till i 

min analys.      

 

Orkanen Katrina 

I fallet Katrina finns det som väntat en uppsjö av källmaterial. Jag har därför valt att 

koncentrera mig, på samma grundval som inom Dust Bowl-urvalet på de viktigaste och mest 
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allomfattande rapporterna som gjordes på uppdrag av den amerikanska kongressen samt vita 

huset. Dessa utredningar färdigställdes snabbt efter Katrina, då man från statsmaktens håll var 

pressad att producera fram ett vettigt svar på frågan om varför naturkatastrofen hanterats på 

ett så tafatt sätt. Detta faktum har både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat att de 

uppfyller samtidighetskriteriet väl. Risken att de inblandade som förhörts exempelvis har 

glömt förlopp och dylikt är därmed relativt liten, även om vi självklart måste vara beredda på 

att de utelämnat information och så vidare. En nackdel är att tidsperioden oftast i rapporten 

begränsas till att ta vid en vecka före stormen nådde land, till och med två veckor efter 

orkanen vilket gör att kommissionen tyvärr ofta missar att behandla de större strukturella 

mönstren. Därför kommer bilden kompletteras med diverse litteratur.  

 Rapporterna är:    

 A Failure of Initiative vilket är den slutgiltiga rapporten skapad av den kommitté som 

tillsattes av kongressen efter orkanen Katrina i syfte att försöka reda ut vad som gick 

snett i förberedelsen inför en väntad katastrof och krishanteringen under denna. 

Utredningen bygger bland annat på förhör med inblandade parter, däribland 

inrikessäkerhetsminister Michael Chertoff, som var högste ansvarige för hanteringen 

av katastrofen och Michael Brown, chef för den federala 

katastrohanteringsmyndigheten Federal Emergency Management Agency (FEMA). 

Denna färdigställdes ett knappt halvår (februari 2006) efter att orkanen lamslagit 

gulfkusten och kritiserar kraftigt statens agerande i anslutning till katastrofen. 

Dokumentet är tämligen omfattande (drygt 500 sidor).  

 The Federal Response to Hurricane Katrina: Lessons Learned heter en liknande 

rapport som Vita Huset beställt, också den från februari 2006. Rapporten 

sammanställdes av Department of Homeland Security (DHS), myndigheten för 

landets inrikessäkerhet. Viktigt blir här att jämföra denna rapport med den första för 

att se om analysen av vad som gick fel skiljer sig åt. Vad vi dock redan nu kan 

konstatera är att det var DHS som var den högsta ansvariga myndigheten för USA:s 

katastrofhantering (vilket kommer diskuteras mer utförligt nedan), och att 

utredningen av vad som gick fel därför i denna rapport görs av samma myndighet 

som gjorde felen. Med andra ord utreder den sitt eget (misslyckade) förfarande vilket 

gör rapporten ganska kraftigt tendensiös. Denna rapport används också i mindre 

utsträckning än den första av arbetsekonomiska skäl.    
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Vidare måste man vara medveten om att Dust Bowls och orkanen Katrinas rapporters 

generella ton och kontext skiljer sig åt. Utredningarna som gjordes efter Katrina är i mångt 

och mycket undersökningar av vad som gick fel (statens misslyckande) medan rapporterna för 

Dust Bowl har en mer optimistisk ton. Detta förklarar jag med att New Deal och Roosevelts 

hantering av torkan av många ses som en framgångssaga, medan det motsatta råder i fallet 

Katrina.  

 

Relaterad forskning 

För att titta närmare på katastrofhantering och statens roll och agerande i dess anslutning 

används antologin Crisis and Emergency Management - Theory and Practice redigerad av Ali 

Farazmand som är professor i statsförvaltning. Texterna i detta verk behandlar krishantering 

utifrån en mängd olika perspektiv, både på mikro- och makroplan. Tack vare djupgående 

diskussioner kring både teori och praktik ses antologin närmast som ett standardverk inom 

denna typ av forskning. Ett antal essäer ur den kommer användas som rör dels teorier och 

historiska genomgångar av staten och statsförvaltningens roll i kris, dels fallstudier som 

behandlar specifikt orkanen Katrina och vad som gick snett i hanteringen av den. I essän 

”Crisis in the US Administrative State” driver till exempel Farazmand tesen att landets 

statsförvaltning genomlider en djup kris till följd av nyliberalismens intåg under 80-talet med 

allt vad det inneburit i form av avregleringar och nedskärningar inom den offentliga sektorn.3  

Till hjälp i min analys av vad som skedde på 1930-talet används två verk, The Political 

Economy of the New Deal av ekonomiprofessorerna Jim F. Couch och William F. Shugart II 

och Dust Bowl av miljöhistorikern Donald Worster. Rent allmänt kan nämnas att forskare i 

den forskning jag tagit del som behandlar New Deal tenderar att undervärdera den inverkan 

Dust Bowl hade på skapandet av och implementeringen av dessa statliga program och 

reformer. Detta har förmodligen att göra med att denna naturkatastrof inföll samtidigt som 

den förödande ekonomiska depressionen vilket har lett till att man förbisett Dust Bowls roll i 

det hela. Detta är fallet i Couch och Shugarts bok, här nämns inte torkan i diskussionen av 

New Deal, utan de statliga initiativen till att stimulera ekonomin och hjälpa nödställda 

motiveras exklusivt utifrån ekonomiska grundval. Däremot erbjuder boken en noggrann 

genomgång av de olika programmen som skapades samt för vilka, vilket ändå gör den till ett 

                                                           
3 Farazmand, Ali 2014. ”Crisis in the US Administrative State”. I Ali Farazmand (red.). Crisis and Emergency 

Management. Theory and Practice. Boca Raton: CRC Press, s. 56. 
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bra analysverktyg. Då den kommer från en centristisk tankesmedja, förhåller den sig kritiskt 

till New Deal vilket är viktigt för en nyanserad analys och bygger på den så kallade public 

choice-teorin i sin analys. Detta innebär att de driver en, i min mening, något cynisk tes om att 

Roosevelts reformer till stor del utformades till förmån för hans politiska vänner, och vänder 

sig således mot den mer idealistiska synen på New Deal. I Worsters Dust Bowl görs dock en 

stark koppling till New Deal-reformerna, detta då den just fokuserar på Dust Bowl och 

böndernas problem. Då Worster är miljöhistoriker behandlar han denna naturkatastrof utifrån 

ett bredare perspektiv, där han analyserar dels orsakerna till naturkatastrofen (som han ytterst 

knyter till det kapitalistiska produktionssättet), dels vad regeringen gjorde för att försöka 

åtgärda både de sociala och ekologiska problemen i regionen.  

För att analysera vad som skedde i New Orleans under, och i efterdyningarna av orkanen 

Katrina, och hur detta kan kopplas till den nyliberala ideologin används antologin The 

Neoliberal Deluge. Detta verk är uppdelat i fyra delar - governance, urbanity, planning och 

inequality - som på olika vis placerar händelserna i New Orleans i en vidare politisk-

ekonomisk kontext. Med andra ord behandlar verket, vilket även redaktören Cedric Johnson 

påpekar i sin introduktion, de ”onaturliga” (icke-meteorologiska) aspekterna av katastrofen, 

det vill säga de aspekter som människan påverkat eller åtminstone potentiellt haft makt att 

påverka.4 Detta klingar väl med syftet för uppsatsen då det är dessa aspekter jag är intresserad 

av. Boken är således även besläktad med Naomi Kleins teori om ”chockdoktrinen”, som 

menar att katastrofer numera används som en möjlighet att nyliberalisera ekonomin. Då denna 

process i mångt och mycket inleds efter själva katastrofhanteringen, kommer endast ett par 

essäer ur denna antologi användas, nämligen de som kan kopplas direkt till statens agerande. 

Något som säger sig självt är att boken är mycket kritisk mot nyliberalismen i allmänhet och 

USA:s hantering av Katrinakatastrofen i synnerhet. Med det sagt existerar inte forskning som 

menar att det hela sköttes på ett exemplariskt sätt, så jag ser inte denna kritiska hållning som 

något problem då den är placerad inom en vetenskaplig ram. Förutom The Neoliberal Deluge 

kommer framför allt ett antal essäer från ovan nämnda Crisis and Emergency Management att 

användas i analysen av Katrinakatastrofen.    

 

 

                                                           
4 Johnson, Cedric 2011. ”Introduction”. I Cedric Johnson (red.). The Neoliberal Deluge. Hurricane Katrina, Late 

Capitalism and the Remaking of New Orleans. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. xx.  
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Teori 

Detta kapitel innehåller dels en begreppslig redogörelse, dels en redogörelse för min egen 

teoretiska utgångspunkt, dels slutligen en genomgång av de två politisk-ekonomiska 

paradigmen som varit rådande under respektive naturkatastrof, och deras innebörd.   

 

Begreppet ”katastrofhantering” 

Då katastrofhantering är det centrala temat i uppsatsen, men också ett så pass vitt begrepp, 

anser jag det vara passande att ringa in mer konkret vad det innebär. I essän Managing Human 

and Natural Disasters in Developing Nations behandlar Lenneal J. Henderson begreppet 

katastrofhantering och den kategorisering man vanligtvis använder sig av inom forskningen. 

Begreppet delas här in i fyra interrelaterade faser: mitigation (mildring), preparedness 

(förberedelse), response (respons) och recovery (återhämtning).5 De första två rör, som 

begreppen föreslår, hanteringen före katastrofen inträffat, de två sista hanteringen efter.  

 Mildring inbegriper enligt Henderson bland annat statliga beslut att skjuta till resurser 

för att minimera en katastrofs effekt. Allokering och utbildning av personal, 

katastrofövningar och simuleringar faller in under detta paraply.6 En stats 

katastrofpolicy (ekonomisk och politisk) faller även det in under denna den mest 

långsiktiga förberedande fasen.  

 Förberedelse är nära förbundet med den första fasen. Det rör här organiserandet och 

samverkan av olika nivåer av administrativa enheter (stat-delstat-county i USA:s fall), 

myndigheter och organisationer, såväl privata som statliga; nationella som 

internationella.7 NGO:s spelar även här en stor roll, och Röda Korset räknas vanligtvis 

som den viktigaste icke-statliga organisationen i detta sammanhang. 

Evakueringssystem räknas också in i denna fas.   

 Respons handlar om den omedelbara hanteringen av en katastrof. Denna är av 

naturliga skäl den mest kaotiska fasen och även den mest kritiska. Här måste 

lägesutvärderingar fungera effektivt och olika slags resurser (mat och vatten, 

utrustning, pengar, information, etcetera) allokeras så snabbt som möjligt för att hjälpa 

                                                           
5 Henderson, J. Lenneal 2014. ”Managing Human and Natural Disasters in Developing Countries”. I: Ali 

Farazmand (red.). Crisis and Emergency Management. Theory and Practice. Boca Raton: CRC Press, s. 321.  
6 Henderson, 2014, s. 321.  
7 Henderson, 2014, s. 321. 
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nödställda.8 Responsfasen är oftast den kortaste fasen samtidigt som potentialen för 

sammanbrott är störst vilket kan resultera i en fördjupning av krisen med långtgående 

konsekvenser. Under katastrofer som torka är denna fas av naturliga skäl mindre akut.     

 Den sista fasen, återhämtningen, rör återuppbyggandet av mänsklig, finansiell och 

materiell infrastruktur, det drabbade områdets miljö, etcetera. Denna fas kan pågå i 

månader, till och med år och kompletteras sällan helt. Omfattningen av detta arbete 

betingas till stor del av hur bra de andra faserna fungerat.9   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Att staten bär det tyngsta ansvaret för ett lands katastrofhantering ses, trots dess 

omformulerade roll under de senaste decennierna, närmast som en självklarhet. Denna tanke 

kan härledas till en av de mest fundamentala byggstenarna för nationalstater och det sociala 

kontraktet: statens löfte om att skydda sina medborgare från hot, såväl mänskliga som 

naturliga. För att göra det krävs i sin tur en utvecklad administration och statsförvaltning; väl 

fungerande institutioner och myndigheter. Ett lands katastrofhanteringsförmåga betingas av 

flera faktorer, däribland den politiska ekonomins konfiguration.  

Denna idé om att den politiska ekonomin utgör grunden för samhälleliga fenomen och 

deras skiftningar har vidare en lång historia. Klassiska nationalekonomer som Adam Smith 

och David Ricardo använde begreppet i sina verk, men i och med Karl Marx skrifter och den 

ortodoxa marxistiska skolans födelse upphöjdes den politiska ekonomin (eller, mer specifikt, 

dess produktionssätt) till att bli den essentiella determinerande faktorn för all 

samhällsförändring.10 Detta har inom den marxistiska teoribildningen kommit att diskuteras 

och ifrågasättas under senare decennier, men min egen teoretiska stans i denna uppsats utgår i 

mångt och mycket från detta perspektiv. Därmed inte sagt att allting i USA:s 

katastrofhantering går att härleda till landets rådande politisk-ekonomiska paradigm; detta 

vore befängt. Snarare kommer jag, som nämnts, försöka identifiera och undersöka till vilken 

grad och på vilket sätt den politiska ekonomin tog sig uttryck i och påverkade USA:s 

katastrofhantering.          

 

                                                           
8 Henderson, 2014, s. 322. 
9 Henderson, 2014, s. 322.  
10 Wolff, Richard D. & Resnick, Stephen A 2012. Contending Economic Theories. Neoclassical, Keynesian, and 

Marxian. Cambridge: MIT Press, s. 41f.  
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New Dealism 

New Deals ekonomiska politik låg i mångt och mycket i linje med den brittiske ekonomen 

John Maynard Keynes idéer. Tanken var kortfattat att staten i tider av kris och lågkonjunktur 

skulle öka sitt spenderande genom diverse kontracykliska metoder för att på så sätt 

”kickstarta” igång ekonomin. Detta då orsaken till ekonomiska kriser enligt denna teori 

ansågs vara att sparandet i samhället översteg spenderandet, och endast staten var kraftig nog 

att ändra på det genom låga räntor och investeringar i bland annat infrastruktur.11 New Deal-

administratörerna adopterade dessa idéer, och på sätt och vis kan man säga att Roosevelts 

reformer var det mest omfattande experimentet i katastrofhantering dittills, om inte i världens 

historia, så väl i USA:s. De flesta av dessa inriktade sig på att lösa den ekonomiska 

depressionen, men många av alla de så kallade ”Alphabet Agencies” skulle även tackla 

problemen i Dust Bowl-regionen.12  

Tolkningar av keynesianismens innebörd, effekt och arv går dock isär. Från vänsterkanten 

har ibland New Deal kritiserats för att inte gått tillräckligt långt. Dessa kritiker menar bland 

annat att man istället för att från grunden omforma samhällets institutioner till att verka 

utifrån mer jämlika principer, endast ”räddade” kapitalismen. Detta genom att konsolidera 

makten hos kapitalägare samtidigt som man dämpade upproren som depressionen skapade 

genom vissa eftergifter till arbetarklassen.13 Faktum var att den rikaste procenten av landets 

medborgare ökade sin kapitalandel under New Deal-åren.14 Föga överraskande kritiserades 

reformerna av de på högerflanken för att försöka införa socialism i kapitalets förlovade land. 

Dessutom har vissa menat att den ekonomiska återhämtningen försenades av reformerna då 

man för enträget fokuserade på att öka lönerna under depressionen. Det skulle enligt dem 

bidragit till att arbetslösheten hölls uppe längre än om marknaden fått återhämta sig själv.15 

Trots dessa isärgående åsikter tycks det ändå inom forskningen råda konsensus om att 

Roosevelts intention var att behålla den kapitalistiska grunden. New Deal-reformerna var 

således, som Richard D. Wolff och Stephen A. Resnick beskriver dem, ämnade att ”rädda 

kapitalismen från sig själv”.16 

                                                           
11 Wolff & Resnick, 2012, s. 20f.  
12 ”Alphabet Agencies” eller ”Alphabet Soup” var ett inte sällan pejorativt smeknamn som gavs till alla de olika 

program och myndigheter som bildades av Roosevelts administration då dessa vanligtvis akronymiserades. 

Totalt skapades omkring 100 sådana under Roosevelts tid vid makten.    
13 Se exempelvis: Zinn, Howard 1996. A People’s History of the United States. London & New York: Longman, 

s. 383.    
14 Couch, Jim F. & Shugart II, William F. 1998. The Political Economy of the New Deal. Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing Limited, s. 27. 
15 Couch & Shugart II, 1998, s. 27ff.   
16 Wolff & Resnick, 2012, s. 17. 
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Nyliberalism 

Västvärlden har sedan 1970-talet genomgått ett paradigmskifte vad gäller den politiska 

ekonomin. Detta nya system går ofta under epitetet ”nyliberalism”. Antropologen och 

samhällsvetaren David Harvey menar att paradigmet bygger på antagandet att ”human well-

being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within 

an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and 

free trade”.17 Vidare menar Harvey att statens vikt inte nödvändigtvis krympt utan endast 

förskjutits. Uppgiften blir nu framför allt att upprätthålla dessa institutionella spelregler och 

skydda dem från hot; med våld om så krävs. Dock ska staten, när den väl säkrat dessa 

principer, hålla sig borta från ingripande i ekonomin. All form av ekonomisk planering är 

således nyliberalismens antites.  

Detta ekonomisk-politiska system är ett slags fortsättning på den neoklassicistiska 

ekonomiska teorin som härstammar från de brittiska upplysningstänkarna och 

nationalekonomerna Adam Smith och David Ricardo.18 Filosofiskt sett skiljer den sig från den 

mer strukturalistiska keynesianismen, och utgår istället från en humanism som, i korthet 

menar att den rationella individen står i centrum för, och styr all, ekonomisk aktivitet. Hos 

Keynes betingar principiellt strukturerna individens handlande. Nyliberalismens exponenter 

hävdar å sin sida, likt Harveys citat antyder, att maximal lycka och välstånd i ett samhälle är 

avhängigt av att autonoma individer med självintresset som yttersta motivation får utbyta 

kapital, varor och tjänster på en avreglerad och ”neutral” marknad.19 Margaret Thatcher i 

Storbritannien och Ronald Reagan i USA anses vanligtvis ha varit de främst drivande i att 

avreglera, privatisera och kommersialisera den offentliga sektorn i sina respektive land.  

Följaktligen vilar den teoretiska grunden i uppsatsen på tre pelare: dels katastrofhantering 

som sådan, där flera texter från ovan nämnda antologi Crisis and Emergency Management 

används (i synnerhet i analyserandet av Katrinakatastrofen), dels de två olika ekonomisk-

politiska paradigmen som i sig vilar på olika teoribildningar. I uppsatsen läses och tolkas 

därför katastrofhanteringen av de två händelserna genom ett raster bestående av dessa 

paradigm och deras respektive bakomliggande teoretiska ramverk, för att sedan analyseras 

med, i vid mening, marxistiska teoretiska ”glasögon”.  

Med andra ord ligger fokus i uppsatsen primärt på institutionell och politisk historia.  Detta 

får självklart konsekvenser, bland annat vad gäller vilka aktörer i berättelsen som ges primär 

                                                           
17 Harvey, David, 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, s. 2.  
18 Wolff & Resnick, 2012, s. 14.  
19 Wolff & Resnick, 2012, s. 15. 
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agens och så vidare. Då materialet och syftet är så pass vitt förpassas dessvärre övriga aktörer 

(exempelvis de drabbade själva) av arbetsekonomiska skäl till bakgrunden. Tyvärr ges inte 

heller mycket utrymme till att titta på hur de drabbade områdenas sociala, politiska, kulturella 

egenskaper/egenheter i sig bidrog till hur katastrofhanteringen utföll. Detta hade fordrat en 

annan teoretisk utgångspunkt, förslagsvis den rörande ”social sårbarhet”.    

 

Metod 

Då jag vill undersöka hur USA:s katastrofhantering sett ut vid två olika tidpunkter i historien 

och där två olika politisk-ekonomiska system varit rådande, är det en diakron komparation jag 

ämnar göra. Centralt för den jämförande metoden är motsatsparet likheter/skillnader. För att 

en komparation överhuvudtaget ska vara relevant måste det naturligtvis finnas en 

grundläggande gemensam nämnare. I mitt fall består denna nämnare av frågan om den 

amerikanska statens respons på svåra naturkatastrofer vars effekt förstärkts av människan (ett 

faktum som belyses i bakgrundskapitlet nedan). Från denna gemensamhet måste vi sedan 

definiera vad som gör de två situationerna unika; vad som skiljer dem åt. Här har jag 

formulerat den största skillnaden utefter en politisk-ekonomiska linje, vars bevekelsegrund 

diskuterats i teorikapitlet.  

I essän Comparative history – a contested method diskuterar historikern Heinz-Gerhard 

Haupt den komparativa metodens historiska utveckling, samt dess för- och nackdelar. Han 

menar att denna flexibla metod kan ge oss kunskap om samhälleliga processer och 

mekanismer på ett sätt som andra metoder inte kan, då tonvikten i den komparativa 

undersökningen ligger på en viss problematik, i motsats till ett rent historiskt narrativ. Detta 

bekräftas även av det faktum att dess användare främst varit historiker med en sociologisk 

inriktning.20 Enligt Haupt är den jämförande historien speciellt fruktbar när det kommer till att 

förstå och placera fenomen och strukturer i en vidare kontext.21 Vidare kan komparationen 

bidra till en differentiering av olika typer av utvecklingar, det vill säga den kan klargöra 

varför, i mitt fall, liknande händelser (naturkatastrofer) och problem tacklades på olika sätt.  

För Haupt är den jämförande metoden i grunden experimentell. Den vilar på hypoteser och 

antaganden som kritiskt måste testas mot materialet, och där valet av enheter noga måste 

                                                           
20 Haupt, Heinz-Gerhard, 2007. ”Comparative history – a contested method”. Historisk Tidsskrift. 127:4. 2007, s. 

699.   
21 Haupt, 2007, s. 701.  
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förklaras.22 Då de två naturkatastroferna i min uppsats är tämligen disparata och fordrat 

ganska olika typer av katastrofhantering, gäller det därför i jämförelsen att försöka lyfta 

blicken något bort från den direkta hjälpen för att på så sätt göra undersökningen mer 

relevant. Istället tittar jag, som jag nämnt, på staten och hur de två politisk-ekonomiska 

paradigmen påverkat dels hur statsmakten definierat problemen, dels hur de påverkat 

katastrofhanteringens utformning, samt lösningar på mer generella frågor om exempelvis det 

ekonomiska och ekologiska återuppbyggnadsarbetet.  

Vad man som forskare väljer att fokusera på i jämförelsen (likheter eller skillnader) 

betingas i första hand av de två studieobjektens natur, närmare bestämt: om de har fler 

likheter än skillnader kan det vara mer relevant att lyfta fram skillnaderna och vice versa. Jag 

kommer i denna uppsats framför allt att påvisa de skillnader jag funnit intressanta, skillnader 

som dock utgår från liknande aspekter (till exempel återuppbyggnadsarbetet). Andra faktorer 

som måste tas i beaktning är till exempel relationen mellan nationens olika administrativa 

enheter (county-delstat-stat) och det fördelade ansvaret mellan dem, samt det faktum att vi har 

att göra med två olika typer av naturkatastrofer – en långsam och utdragen (torkan) och en 

explosiv och kortvarig (orkanen) – vilket givetvis betingat statens respons.  

Det originella i denna uppsats ligger vidare primärt inte i källmaterialet, utan utgörs snarare 

av just jämförelsen av dessa två händelser som i många avseenden, men på olika sätt, format 

den amerikanska självbilden. En akademisk komparation av dessa två katastrofer och deras 

hantering har nämligen ännu inte genomförts. I övrigt är arbetets metod först och främst 

kvalitativ där jag analyserar vad som sagts och gjorts, hur problem definierats, och hur 

lösningarna sett ut. Med hjälp av näraliggande forskning försöker jag sedan redogöra för de 

stora dragen och skillnaderna i USA:s katastrofhjälp under dessa två händelser. Dock 

innehåller uppsatsen även vissa kvantitativa element. Då materialet och ämnet är så pass 

omfattande och omskrivet blir det således en bild av de stora dragen som målas upp. Källorna 

har hämtats från diverse amerikanska statliga och privata internetbaserade arkiv, då de fysiska 

dokumenten återfinns i USA och därför varit otillgängliga.  

 

 

 

                                                           
22 Haupt, 2007, s. 700.  
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Bakgrund 

En slätt i förändring 

Benämningen ”Dust Bowl” har två innebörder. Dels avser den en geografisk plats, närmare 

bestämt den vidsträckta amerikanska prärien, dels en tidsperiod då detta område under större 

delen av 1930-talet drabbades av svår torka, vinderosion och dammstormar. Området omfattar 

delstaterna North- och South Dakota, Nebraska, Montana, Oklahoma, Kansas, men även delar 

av Texas, New Mexico, Iowa, Missouri, Wyoming och Colorado.23 Denna naturkatastrof 

inträffade samtidigt som den stora ekonomiska depressionen slog till, och den överproduktion 

som präglat 20-talets industri och jordbruk förbyttes till stora svårigheter att över huvud taget 

producera spannmål eller hålla boskap i regionen.  

Att denna plats drabbades av torka var ingalunda unikt. 1800-talets utforskare refererade 

till området som ”The Great American Desert” på grund av dess relativt torra slättlandskap, 

och här återfanns tusentals olika djur- och gräsarter som tillsammans bildade ett komplext 

ekosystem.24 Perioder av ”normal” nederbördsmängd (ca 500 millimeter per år) varvades med 

perioder av torrare klimat. Under århundradets andra hälft började nybyggare bosätta sig i 

området som tidigare bebotts av nomadiska indianstammar, och inledde en transformering av 

miljön vars omfattning var oöverträffad. Vad som tidigare utgjort betesmarker för bland annat 

bison och antilop förbyttes till att bli detsamma för nybyggarnas nötkreatur.25 En boom för 

köttindustrin följde. År 1886 kollapsade dock denna näringsverksamhet till följd av 

överexpansion i kombination med en exceptionellt hård vinter, då antalet nötkreatur 

decimerades med hela 85 procent.26 Boskapshållningen fortsatte dock i regionen, om än i 

decimerad form. 

I det vakuum som boskapskrisen skapade, strömmade bönder in över området. Framför allt 

vete, men även andra grödor, såddes som ett steg i ledet mot det kapitalistiska agrikulturella 

produktionssättet: jordbruket började mer och mer anta en industriell skepnad. Devisen ”rain 

follows the plow” beskriver på ett kärnfullt sätt den mentalitet som präglade såväl bonden 

som sektorn i stort; så länge åkern plöjdes och arbetet gick på högvarv skulle regnet falla 

trodde man. I och med det första världskriget öppnades nya marknader upp i Europa vilket 

                                                           
23 Beers, Howard W. & Cronin, Francis D., 1937. Areas of Intense Drought Distress, 1930-1936, s. 2. 

[Elektroniskt] tillgänglig: https://fraser.stlouisfed.org/title/?id=838. [Läst 2015-05-12].  
24 Worster, Donald 1979. Dust Bowl. Oxford: Oxford University Press, s. 81. 
25 Worster, 1979, s. 82. 
26 Worster, 1979, s. 83. 

https://fraser.stlouisfed.org/title/?id=838
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ledde till ytterligare ökad produktion och höjda priser.27 Med hjälp av tekniska innovationer 

som traktorn och skördetröskan kunde produktionskostnaderna hållas nere, vilket innebar att 

perioden mellan det första världskriget och den ekonomiska depressionen blev den 

amerikanska jordbrukarens glansdagar. År 1919 exporterades hela 330 miljoner amerikanska 

”bushels”28 tack vare den brist på spannmål som rådde på andra sidan atlanten även efter att 

freden i Versailles slutits.29  

Denna enorma omvandling av slättens ekologi hade dock ett pris. Till följd av det hårda 

brukandet av marken som det nya jordbruket innebar luckrades jordmånen, som tidigare 

hållits på plats av gräset, upp. När stormarna sedan drog igång vid 30-talets början ledde detta 

till att enorma mängder jord lämnade marken och i vissa fall färdades så långt bort som till 

New York och vidare ut i atlanten.30 Men stormarna var inte det värsta. Torkan, som inleddes 

1931 och varade till och med 1940, gjorde att produktionen föll drastiskt, marknadsvärdet på 

grödorna och köttet dalade och över 2,5 miljoner kände sig tvingade att lämna sina hem.31 

Faktum var att hela USA (med undantag av delstaterna Vermont och Maine) under decenniet 

präglades av extremt torrt klimat.32 Effekterna av torkan blev dock störst i Dust Bowl-området 

av naturliga skäl, då det var här man var som mest beroende av stadiga nederbördsmängder. 

Nya rön från NASA har visat att 1934 års torka i Nordamerika var den svåraste på ett helt 

millennium.33  

 

Den sårbara kusten 

Gulfkusten är och har länge varit utsatt för orkaner på grund av dess geografiska läge. Flera 

städer har därför konstruerat fördämningssystem för att förhindra översvämningar till följd av 

de stormfloder dessa tropiska cykloner ofta för med sig. Efter Mississippiflodens svåra 

översvämning år 1927 uppdrogs Förenta Staternas arméingenjörkår att ansvara för 

konstruktionen av ett fördämningssystem som skulle hålla för orkaner av vad som kom att 

vara Katrinas styrka. År 1965 klubbades en uppdaterad version av ”Flood Control Act” 

igenom i kongressen till följd av orkanen Betsys framfart, en lag som utökade och underströk 

                                                           
27 Worster, 1979, s. 89. 
28 En amerikansk bushel är lika med drygt 35 liter torr vara.   
29 Worster, 1979, s. 89. 
30 Worster, 1979, s. 13. 
31 Worster, 1979, s. 151. 
32 Worster, 1979, s. 11. 
33 Grey, Ellen. NASA. “NASA Study Finds 1934 Had Worst Drought of Last Thousand Years”, 2014-10-14. 

[Elektroniskt] tillgänglig: http://www.nasa.gov/content/goddard/1934-had-worst-drought-of-last-thousand-

years/. [Läst: 2015-04-16].  

http://www.nasa.gov/content/goddard/1934-had-worst-drought-of-last-thousand-years/
http://www.nasa.gov/content/goddard/1934-had-worst-drought-of-last-thousand-years/
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arméingenjörskårens uppgift att bygga fler fördämningar med syftet att skydda New Orleans-

området.34 Projektet, som beräknades ta 13 år att färdigställa, kantades dock av åtskilliga 

problem och när Katrina slog till 40 år senare var det endast 60-90 procent färdigt.35 Bland 

annat var finansieringen av bygget en ständigt debatterad fråga. 

Dessa fördämningar blev dock, för att parafrasera Marx, i viss mån sina egna gravväggar. 

Tillsammans med olje- och gasindustrin, som utgör majoriteten av Louisianas industriella 

produktion, har de bidragit till att våtmarkerna utmed delstatens kust under flera decennier 

eroderat.36 Dessa har nämligen en dämpande effekt på orkaners styrka då orkaner hämtar sin 

kraft från havet för att sedan lugnas ner och avta när de drar in över land. Fördämningarna 

utmed Mississippifloden har lett till att sediment, som tidigare färdades ned till mynningen för 

att där sedan ansamlas, nu hindras, vilket inneburit att våtmarkerna inte längre återuppbyggs 

på naturlig väg. Den största effekten har dock olje- och gasutvinningen haft. Industrin har 

sedan 1920-talet borrat ca 50 000 hål utmed kusten vilket lett till att marken eroderat och 

sjunkit ner i havet.37 I en artikel av New York Times Magazine används amerikanska 

fotbollsplaner som ett mått för att illustrera hur mycket av Louisianas land som förloras till 

havet. Beräkningar visar då att delstaten förlorar en fotbollsplan (49 * 91 meter) i timmen. 

Detta motsvarar ytan av Central Park på en månad, hela Manhattan på 1,5 år och ett område 

av Brooklyns storlek på 4 år.38 Konsekvensen av detta blir att sårbarheten inför orkaner för 

städer som New Orleans ökar varje år.    

Att New Orleans förr eller senare skulle drabbas av en orkan av Katrinas styrka var alltså 

väntat. Så sent som året innan hade statens myndighet för krishantering, Federal Emergency 

Management Administration (FEMA), i samarbete med andra statliga och privata 

organisationer genomfört en fem dagar lång övning med en simulerad kategori-3-orkan; 

samma styrka som Katrina skulle komma att ha när den nådde land. I ett pressmeddelande 

från FEMA konstaterades att man var nöjda med övningen, att stora framsteg gjorts och att 

arbetet med att stå förberedda inför en verklig orkan fortsatte. 39 I övningen räknade man med 

                                                           
34 GAO-05-1050T “Army Corps of Engineers: Lake Pontchartrain and Vicinity Hurricane Protection Project”, 

25-9-2005 s. 3. [Elektroniskt] tillgänglig: http://www.gao.gov/assets/120/112278.pdf. [Läst 2015-05-20].  
35 GAO-05-1050T, s. 7. 
36 CRS Report for Congress RS22238, 6-9-2005. “New Orleans Levees and Floodwalls. Hurricane Damage 

Protection.”, s. 3. [Elektroniskt] tillgänglig: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22238.pdf. [Läst 2015-

05-20].   
37 Rich, Nathaniel, 2014. ”The Most Ambitious Environmental Lawsuit Ever”. The New York Times Magazine. 

2014-10-02. [Elektroniskt] tillgänglig: http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/02/magazine/mag-oil-

lawsuit.html?_r=1. [Läst 2015-04-08].   
38 Rich, 2014.  
39 FEMA, ”Hurricane Pam Exercise Concludes” R6-04-093, 23-07-2004. [Elektroniskt] tillgänglig: 

https://www.fema.gov/news-release/2004/07/23/hurricane-pam-exercise-concludes. [Läst 2015-05-16] 

http://www.gao.gov/assets/120/112278.pdf
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22238.pdf
http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/02/magazine/mag-oil-lawsuit.html?_r=1
http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/02/magazine/mag-oil-lawsuit.html?_r=1
https://www.fema.gov/news-release/2004/07/23/hurricane-pam-exercise-concludes
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att cirka 60 000 (!) människor skulle mista livet, samt att värdet av de materiella skadorna 

skulle uppgå till 40 miljarder dollar.40  

Katrina nådde USA:s södra kust måndagen 29 augusti 2005 efter att en vecka tidigare ha 

bildats i närheten av Bahamas. Orkanen skapade enorm förödelse både i Karibien och utmed 

USA:s kust (i synnerhet i delstaterna Alabama, Mississippi och Louisiana). Trots det är det 

Katrinas närmast totala ödeläggelse av staden New Orleans i Louisiana som kommit att bli 

sinnebilden för, inte bara orkanens destruktivitet, utan också den amerikanska statens 

bristfälliga förmåga att skydda sina mest utsatta medborgare från naturens krafter. New 

Orleans är nämligen mer sårbar än någon annan stad utmed kusten på grund av dess låga 

belägenhet (nästan hälften ligger under havsnivån).41 Det faktum att staden också i stort sett 

omringas av vatten, med Ponchartrainsjön i norr, Borgnesjön i öster och Mississippifloden i 

söder, förstärker ytterligare effekten av väderfenomen som orkaner. Trots att Katrinas vindar 

var extremt hårda och enorma mängder regn föll, bestod den verkliga katastrofen dock av att 

New Orleans fördämningar brast, vilket ledde till att 80 procent av staden lades under 

vatten.42 Detta fick förödande konsekvenser, såväl mänskliga som materiella. Närmare 

tvåtusen människor miste sina liv och ca 300 000 hus förstördes till följd av orkanen. Den 

materiella kostnaden uppgick till svindlande 96 miljarder dollar, vilket gör orkanen Katrina 

till den överlägset dyraste genom USA:s historia.43     

 

USA:s katastrofhanteringspolicy 

Den amerikanska staten har sedan en lång tid tillbaka engagerat sig i att hjälpa sina 

medborgare när en katastrof inträffat. Så tidigt som år 1803 gick kongressen in och hjälpte 

offren till en brand i Portsmouth, New Hampshire med monetära medel.44 Trots detta var 

statens grundinställning under 1800-talet att den i princip inte var ansvarig för 

katastrofhantering och nödhjälp. Under en svår torka i Texas i slutet av århundradet använde 

till exempel president Grover Cleveland sitt veto för att stoppa en leverans av utsäde värd 10 

000 dollar till det drabbade området. Skälet han angav var att förslaget inte var förenligt med 

                                                           
40 ”Preparing for a Catastrophe: The Hurricane Pam Exercise. Statement before the Senate Homeland Security 

and Governmental Affairs Committee, Madhu Beriwal, President and CEO, IEM, 24-01-2006. [Elektroniskt] 

tillgänglig: www.hsgac.senate.gov/download/012406beriwal. [Läst 2015-05-16]. 
41White House, The Federal Response to Hurricane Katrina: Lessons Learned, 2006, s. 6.    
42 Katrina: Lessons Learned, 2006, s. 6. 
43 Katrina: Lessons Learned, 2006, s. 7. 
44 Moss, David 1999. ” Courting Disaster? The Transformation of Federal Disaster Policy since 1803”. I: 

Kenneth A. Froot (red.). The Financing of Catastrophe Risk. Chicago: University of Chicago Press, s. 312.  

http://www.hsgac.senate.gov/download/012406beriwal
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konstitutionen, och beslutet stöddes bland annat av det amerikanska Röda Korsets grundare 

Clara Barton. Presidenten menade vidare att det inte var statens uppgift att gå in och hjälpa 

nödställda medborgare eftersom detta skulle underminera den amerikanska 

nationalkaraktären.45 Faktum var att statlig katastrofhjälp under detta århundrade var undantag 

snarare än regel, vilket kan förklaras med att den administrativa välfärdsstaten fortfarande låg 

i sin linda.   

Vid 1900-talets början inleddes dock en omstrukturering i syfte att göra katastrofhjälp som 

sådan mer organiserad. År 1905 passerade ett lagförslag i kongressen som utsåg Röda Korset 

till att bli organisationen med det huvudsakliga ansvaret att hjälpa nödställda medborgare till 

följd av naturkatastrofer.46 I och med 1927 års översvämning av Mississippifloden ställdes 

USA och Röda Korset inför sin dittills svåraste utmaning vad gällde krishantering. Denna 

händelse skulle även komma att förändra statens inställning till krishantering under 

naturkatastrofer. Förutom att staten gav tio miljoner dollar i stöd till de drabbade (mer än 

någonsin tidigare), inleddes, som redan nämnts, en omfattande konstruktion av fördämningar 

och skyddsvallar utmed floden på regeringens initiativ, vilket skulle förebygga att något 

liknande skedde igen. Detta var den mest omfattande hjälpinsatsen den amerikanska staten 

genomfört dittills, men skulle snart komma att bli överträffad av 1930-talets New Deal.  

 

Jämförelsens disposition 

För att tydliggöra, inleds uppsatsens undersökningsdel nedan med kapitlet ”Torka och 

depression”. I undersökningen redogörs först för Dust Bowl, sedan för orkanen Katrina på 

kronologiska grunder. Här besvaras separat de frågeställningar som ställts upp, även om en 

del jämförande resonemang förs löpande i kapitlet om Katrina. Det senare kapitlet inleds med 

ett slags bakgrundsliknande redovisning av hur den formella katastrofhanteringspolicyn 

utvecklats mellan 1930- och 2000-talet, i synnerhet under årtiondena innan Katrina. Efter 

dessa två kapitel följer en avslutande del där en mer renodlad komparation äger rum. Här lyfts 

några likheter och skillnader fram som identifierats, och diskuteras. Således sammanslås det 

sista jämförande kapitlet med det som brukar heta ”avslutande diskussion” av såväl stilistiska 

som arbetsekonomiska skäl. På det följer avslutningsvis en kort epilog.         

                                                           
45 Moss, 1999, s. 313. 
46 Moss, 1999, s. 313.  
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Torka och depression 

Dust Bowl sammanföll som nämnts med den stora ekonomiska depressionen, och 

mobiliserade mer statlig uppmärksamhet och hjälp än någon annan naturkatastrof tidigare 

gjort i Förenta Staternas historia. De problem som staten ställdes inför var många och 

komplexa. I kanske större utsträckning än vanligt är det nödvändigt att bära i åtanke Dust 

Bowls ekonomiska kontext när denna naturkatastrof analyseras. Detta då det ofta är svårt att 

göra någon klar gränsdragning mellan naturkatastrofen och depressionen vad gäller de statliga 

åtgärderna. Den ekonomiska krisen skapades ingalunda av torkan, men krisens effekt på 

jordbrukssektorn förstärktes utan tvekan av den. Donald Worster menar vidare att 

depressionen i litteraturen traditionellt sett fått all uppmärksamhet, och därmed har tenderat 

att överskugga Dust Bowl, då den var mer uppseendeväckande och intensiv.47 Detta hade 

enligt Worster bland annat att göra med antalet arbetslösa i städerna och depressionens 

enorma effekt på den urbana industrin och stadsbilden. Det ekonomiska läget i Dust Bowl-

området dämpades också inledningsvis något för bönderna och boskapsskötarna på 

landsbygden då de var förmögna att i större utsträckning än arbetarna vara självförsörjande.48 

Det var snarare först när torkan inleddes år 1931, det vill säga två år efter Wall Street-

kraschen skedde, som deras problem började.  

 

En ny giv 

Demokraten Franklin D. Roosevelt installerades 4 mars 1933 som USA:s president med löften 

om omfattande statliga åtgärder i form av ”relief, recovery & reform”.49 Han efterträdde 

republikanen Herbert Hoover som misslyckats med att stävja den ekonomiska depressionen. 

De berömda första etthundra dagarna av Roosevelts presidentskap har gått till historien som 

en av de mest radikala omformningarna av staten och dess uppgifter någonsin i USA, med ny 

lagstiftning som skulle tackla ekonomins alla delar, i synnerhet industrin och 

jordbrukssektorn.50 Den moderna välfärdsstaten såg sitt ljus. Torkan och problemen på den 

amerikanska slätten som redan pågått två år när Roosevelt svors in ignorerades dock i mångt 

och mycket under hans första år vid makten. Istället riktades regeringens fokus mot att lösa 

                                                           
47 Worster, 1979, s. 10.  
48 Worster, 1979, s. 10. 
49 Couch & Shugart II, 1998, s. 5.  
50 Couch & Shugart II, 1998, s. 6.  
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arbetslösheten i städerna.51 Trots detta skapades ett antal nya myndigheter och program under 

de första etthundra dagarna som skulle komma att utgöra stommen i arbetet med att reda ut 

problemen på landsbygden. Under följande år inrättades en mängd olika hjälpprogram som, 

förutom att lösa det ekonomiska läget, hade till uppgift att behjälpa invånarna på slätten. En 

genomgång av de viktigaste myndigheterna är därför här på sin plats.  

 

De drabbade områdena 

Innan vi dock går in på hur staten försökte lösa problemen med torkan kan det vara relevant 

att först helt kort redogöra för hur man mer specifikt definierade dem; vad problemen var helt 

enkelt. I forskningsbulletinen Areas of Intense Drought Distress, 1930-1936  publicerad av 

New Deal-myndigheten Works Progress Administration (WPA) presenterade 

utredningskommittén tre index man skapat för att mäta torkans effekt och spridning.52 Dessa 

var: 

 Procentuell avvikelse från normal nederbördsmängd; 

 Snittliga procentuella förhållanden för grödor samt betesmarker i jämförelse med de 

normala. Med detta index menas mer specifikt inte bara den årliga 

nederbördsmängden utan även hur fördelningen över ett år sett ut. Avkastningen på 

grödor och betesmarkernas tillstånd är nämligen beroende av en god spridning av 

nederbörden över en säsong. Och slutligen;  

 Procentuell ökning eller minskning av antalet boskap. 

Undersökningen grundade sig på data hämtad från 803 countys i samtliga delstater som 

berörde mellanvästerns vidsträckta slätt. Resultaten visade att områdena som regnmässigt 

drabbades svårast över denna sexårsperiod var countys i delstaterna South Dakota, Montana 

Kansas, Colorado och Texas.53 De countys som erfor sämst förhållanden för plantering eller 

sådd av vete (51 procent eller mindre än normalt) var belägna dels i östra North Dakota samt 

västra Montana, dels i vad Donald Worster identifierar som Dust Bowls ”epicentrum”, det vill 

säga norra Texas, sydvästra Kansas, och nordvästra Oklahoma.54 Vad gäller betesmarker var 

resultatet liknande. Här drabbades framför allt North och South Dakota, samt nyss nämnda 

                                                           
51 Worster, 1979, s. 38.  
52 Beers & Cronin, 1937, s. 6.  
53 Beers & Cronin, 1937, s. 9.  
54 Beers & Cronin, 1937, s. 13.  
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område på den sydvästra delen av slätten.55 Rörande ökning eller minskning av antalet boskap 

var resultatet något förvånande. 40 procent av alla countys (333 stycken) i studien visade 

nämligen en ökning av antalet boskap med minst 30 procent. De områden som visade en 

minskning med minst 9 procent var återigen countys i North och South Dakota, samt i Texas 

och Kansas. 

Vi kan således konstatera att det var två regioner som drabbades svårast av torkan. Dels på 

den norra delen av slätten som utgör delar av delstaterna North Dakota, South Dakota och 

Montana, dels det sydvästra området av slätten där Texas, Kansas, Colorado samt Oklahoma 

möts. Själva sättet på vilket man från statens sida utvärderade och definierade problemen i 

Dust Bowl-regionen är i min mening tätt sammanflätat med den demokratiska regeringens 

keynesianskt förbundna ekonomiska politik, samt den tillhörande professionaliseringen av 

ämbetena. Utan den nya utvidgade administrativa staten nämligen hade en grundlig analys av 

torkan varit svår att genomföra, då den byggde på ett väl koordinerat samarbete mellan 

centrala och lokala myndigheter, väderstationer, forskare och politiker med flera. Vidare 

tillsattes positionerna vid de nybildade myndigheterna med personer med hög kompetensnivå 

inom sina respektive fält, vilket jag kommer få skäl att återkomma till.     

 

Nya verktyg 

Vad gjordes då för att lösa krisen? En av de första åtgärderna som vidtogs var skapandet av 

Agricultural Adjustment Act (AAA) som klubbades igenom 12 maj 1933. Lagen syftade att:  

…relieve the existing national economic emergency by increasing agricultural purchasing power, 

to raise revenue for extraordinary expenses incurred by reason of such emergency, to provide 

emergency relief with respect to agricultural indebtedness, to provide for the orderly liquidation of 

joint-stock land banks, and for other purposes.56  

Idén bakom denna lag grundade sig på att jordbrukarnas köpkraft inte var i paritet med övriga 

medborgares. Myndigheten med uppgift att implementera lagen - Agricultural Adjustment 

Administration (AAA) – underställdes nationens jordbruksverk, och hade till uppgift att höja 

köpkraften genom att ge subventionerade lån, kontrollera produktionen och därmed höja 

priserna på deras varor. Målet var att föra tillbaka förhållandena till 1909-14 års nivåer, vilket 

                                                           
55 Beers & Cronin, 1937, s. 18. 
56 United States. Congress. Public Law 73-10, 73d Congress, H.R. 3835: Agricultural Adjustment Act of 1933, 

Box 54, Folder 1, William McChesney Martin, Jr., Papers. Missouri History Museum. [Elektroniskt] tillgänglig: 

https://fraser.stlouisfed.org/scribd/?item_id=457089&filepath=/docs/historical/martin/54_01_19330512.pdf.  

[Läst: 2015-05-07]. 

https://fraser.stlouisfed.org/scribd/?item_id=457089&filepath=/docs/historical/martin/54_01_19330512.pdf
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var den period man ansåg paritet rått.57 Hur gick detta då till? Förutom att erbjuda dessa 

statliga lån fick bönderna betalt för att inte så sitt vete. Detta kan tyckas vara en absurd åtgärd 

då jordbrukarna knappt var förmögna att odla någonting i området under torkan. Saken var 

dock den att AAA inte skiljde på geografiska regioner eller olika slags bönder i utformningen 

av sin policy. Till exempel gick det så långt att bomullsodlarna i södern (som hade det något 

bättre ställt klimatmässigt) fick betalt för att förstöra sin skörd. I gengäld fick de sammanlagt 

100 miljoner dollar.58 Vetebönderna i Dust Bowl-området tackade därmed och tog emot när 

de erbjöds monetär ersättning för att hålla tillbaka på sådden. Grisuppfödarna fick å sin sida 

beskedet om att 5-6 miljoner av deras djur skulle slaktas vilket möttes med stora protester. 

Detta lindrades dock med att fläskköttet sedan delades ut till de fattiga i behov av föda. 

Donald Worster ger i Dust Bowl, med Cimarron County, Oklahoma som fall, exempel på hur 

mycket pengar som kunde delas ut till de drabbade områdena på slätten. Han har då funnit att 

endast under år 1934 utdelades hela 923 387 dollar till countyts bönder i form av nämnda 

vetekontrakt, uppköp av boskap, får och grisar samt diverse lån.59 Även om AAA inte var 

designad för att specifikt tackla torkan och problemen i Dust Bowl-regionen hade den stor 

inverkan på situationen för bönderna och boskapshållarna på slätten. Detta då de genom 

programmet fick fördelaktiga statliga lån, vilket i sin tur reducerade antalet utmätningar och 

höll bönderna kvar på sina gårdar.  Totalt lånades nära fyra miljarder dollar ut till nationens 

bönder under New Deal-åren.60 

I bulletinen Relief and Rehabilitation in the Drought Area fastslogs dock mer bestämt att 

torkan, inte depressionen, specifikt var den främsta orsaken till att invånarna i Dust Bowl-

området mottog statlig nödhjälp.61 Sammanställd återigen av WPA, består rapporten av en 

grundlig genomgång av vilka som mottog hjälp, i vilken form den kom, samt vilka 

myndigheter som var involverade. Federal Emergency Relief Administration (FERA) var 

namnet som gavs till den myndighet vars primära uppgift det var att hjälpa de nödställda i 

landet. Skapad i maj 1933, sköts 500 miljoner dollar till för att åtgärda problemen, både i 

städerna och på landsbygden. Myndigheten var uppdelad i fyra avdelningar:62  

 

                                                           
57 Couch & Shugart II, 1998, s. 39. 
58 Schlesinger Jr, Arthur M., 1958. The Coming of the New Deal. Cambridge: The Riverside Press, s. 61.   
59 Worster, 1979, s. 127.  
60 Couch & Shugart II, 1998, s. 48.  
61 Link, Irene. Relief and Rehabilitation in the Drought Area, June 1937, s. 3. [Elektroniskt] tillgänglig: 

https://fraser.stlouisfed.org/title/?id=839. [Läst: 2015-05-06].   
62 Couch & Shugart II, 1998, s. 89. 
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 ”Division of Research, Statistics & Finance”, vars uppgift var att samla och 

sammanställa data för att kunna avgöra vart hjälpen skulle gå. (Det var även denna 

avdelning som producerade de bulletiner som utgör underlaget för denna 

undersökning); 

 ”Works Division” med ansvar för underhållet samt skapandet av statliga projekt så 

som byggandet av vägar och annan infrastruktur; 

 ”Division of Rural Rehabilitation” med uppgift att hjälpa bönderna, och; 

 ”Division of Relations with States” som ansvarade för arbetet att koordinera 

delstaternas underkontor med huvudkontoret i Washington. 

FERA (och sedermera WPA som myndigheten omdöptes till) tillsammans med AAA kom att 

stå för den stora majoriteten av den hjälp som erbjöds människorna i Dust Bowl-regionen. 

Denna myndighet vidtog en rad åtgärder som förändrades över tid. Till en början inriktade 

man sig på att, förutom lån, ge monetär nödhjälp - så kallad dole (ett slags a-kassa) - kläder 

och mat till de behövande i området, samt foder till de svältande djuren. Boskap köptes även 

upp av staten en masse (ca 8,3 miljoner djur) och år 1935 hade Washington blivit den största 

boskapsägaren i världen.63 De djur som ansågs vara för taniga och svaga avlivades på plats 

medan de övriga med tillräckligt mycket kött kvar på benen slaktades och konserverades, för 

att sedan genom en annan myndighet – Federal Surplus Relief Corporation (FSRC) – skänkas 

till fattiga i städerna. Vi kan här se hur regeringens policy var uppdelad i flera kausala led: 

upphandlingen skulle lösa det ekonomiska problemet med den mättade marknaden, öka 

priserna och på så sätt ge bönderna och boskapsägarna mer kapital och köpkraft. Detta skulle i 

sin tur även kunna hålla jordbrukarna i regionen kvar på sina gårdar. Vidare illustrerar det hur 

tätt sammanflätat torkan och dess problem var med ekonomin i Dust Bowl-regionen. Totalt 

gav FERA mellan september 1933 till och med augusti 1935 över 72 miljoner dollar till de 

drabbade människorna på slätten genom dessa program.64 Dock sköttes det hela indirekt, då 

myndigheten försedde lokala delstats-och countyavdelningar med pengarna som i sin tur fick 

stå för kontakten och utdelningen till de människor som ansökte om hjälpen.  

Efter hand kom regeringens hjälppolicy att skifta något. Harry L. Hopkins, FERA:s 

ordförande, oroade sig för att den direkta typen av a-kassa skulle ha en demoraliserande effekt 

på mottagarna och nationalkaraktären så präglad av individualism och framåtanda.65 

                                                           
63 Worster, 1979, s. 113f. 
64 Link, 1937, s. 7. 
65 Schlesinger Jr, 1958, s. 268.  
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Lösningen blev därför istället att anställa människorna på landsbygden (så kallad work relief), 

även om a-kassan i viss mån behölls. I och med detta bytte myndigheten namn till det mer 

passande Works Progress Administration. Genom omfattande statliga satsningar på 

infrastruktur sattes tiotusentals bönder och jordbruksarbetare i arbete under 1930-talets mitt.66 

Skolor och dammar byggdes; vägar rustades upp. Förutom satsningarna på infrastruktur, 

inleddes ett omfattande arbete med att på lång sikt försöka stävja erosionen och 

dammstormarna. Genom programmet Civilian Conservation Corps (CCC) anställdes över 

30 000 människor (inklusive 6,700 indianer) i Dust Bowl-regionen till att plantera 

hundratusentals träd.67 De som inte var förmögna att arbeta (exempelvis gamla, blinda, och 

kvinnor med barn) fick ta del av det nya socialförsäkringssystemet.  

 

Rehabiliteringen 

Förutom dessa tämligen varierade försök att på olika sätt underlätta för de drabbade 

människorna på slätten, avsåg även staten tackla vad man såg som de mer fundamentala 

orsakerna till katastrofen. Som tidigare nämnts var torka något man i denna region hade 

kommit att vänja sig vid, men effekterna gick att påverka. År 1934 bildades därför en 

kommitté vars uppgift var analysera problemen och rekommendera långsiktiga lösningar. 

Denna bestod av högt uppsatta tjänstemän från de myndigheter som ovan diskuterats, 

däribland Harry L. Hopkins och Rexford G. Tugwell, två av New Deals ”huvudarkitekter”. I 

december 1936 presenterade kommittén en rapport med titeln The Future of the Great Plains 

där ett antal förslag lades fram rörande återuppbyggnaden av såväl ekologin som ekonomin i 

regionen. Implementeringen av dessa skulle leda till större stabilitet och välstånd, samt 

mildring av en framtida torka. Det är här i denna rapport som keynesianismen kanske tar sitt 

mest explicita uttryck, såtillvida att det ekonomisk-politiska tankesättet bryter mot det 

neoklassicistiska på ett närmast övertydligt sätt. Detta då neoklassicismens grundprincip, som 

vi sett, bygger på Adam Smiths tes om att samhällets lycka bygger på att alla individer agerar 

i ekonomiskt självintresse, med den berömda ”osynliga handen” som garant. Rapporten 

fastslår istället att:      

The Plainsman cannot assume that whatever is for his immediate good is also good for everybody 

– only of his long-run good is this true, and in the short run there must often be sacrifices; he 

cannot assume the right always to do with his own property as he likes – he may ruin another 

man’s property if he does; he cannot assume that the individual action he can take on his own land 

                                                           
66 Link, 1937, s. 10.  
67 Link, 1937, s. 11. 
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will be sufficient, even for the conservation and best use of that land. He must realize that he 

cannot “conquer Nature” – he must live with her on her own terms, making use of and conserving 

resources which can no longer be considered inexhaustible.68      

Från denna utgångspunkt gick man vidare med att föreslå förändringar i policy från statens 

sida som skulle återbringa välståndet i regionen. Bland dessa fanns förslag om statlig 

upphandling av undermålig mark, införandet av kooperativa betesmarker, större operativa 

enheter (det vill säga gårdar) och förflyttning av människor från utarmade marker till bättre 

sådana.69  

Även om dessa åtgärder skulle innebära en viss skillnad, menar Donald Worster att de 

ändå misslyckades med utformandet av en policy förmögen att tackla det grundläggande 

problemet: det kapitalistiska produktionssättet.70 Detta är helt i linje med den utopiska 

principen som Keynes idéer i min mening vilar på, det vill säga önskan om att kunna hålla 

kapitalismen i schack genom statlig intervention i dess mekanismer. Retoriken i citatet ovan 

andas radikalism i jämförelse med en tidigare mer renodlad laissez-faire-attityd. Trots detta 

fastslog rapporten något överraskande att problemen i Dust Bowl-området endast grundade 

sig på att man applicerat i övrigt sunda jordbrukstekniker brukade i den östra mer fuktiga 

delen av landet på ett för torrt område.71 Således var det inte produktionssättet i sig som enligt 

New Deals administratörer utgjorde roten på problemet (vilket en marxist som Worster 

hävdar), utan det var endast bristen på förståelse av det specifika klimatet i regionen hos 

invånarna på slätten som var boven i dramat. Det keynesianska kapitalistiska synsättet skiljer 

sig här från det marxistiska såtillvida att det i min mening tycks besitta en inneboende tendens 

att på detta vis stycka upp problem och ge dess olika delar/aspekter partikulära meningar som, 

enligt en marxistisk tolkning, härrör från själva samhällssystemet i sig. Med det menas att 

Dust Bowl, i vårt fall, inte betraktas som ett symptom av något mer grundläggande (det vill 

säga det ohållbara systematiska exploaterandet av naturen som är en del av kapitalismen), 

utan snarare endast som en produkt av missanpassade metoder.  

Det intressanta med rapporten om slättens framtid, om vi nu ser den som ett uttryck för 

keynesianismen, är således dess ambivalenta förhållningssätt. Å ena sidan attackerar den den 

vita människans ohållbara brukande av jorden, till skillnad från indianerna som tidigare levt i 

harmoni med den. Vidare kritiseras kringresande spekulanter som köpt upp mark (så kallade 
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”suitcase farmers”) för att ha drivit upp värdet och således, när torkan och depressionen slog 

till, bidragit till att bönder tvingats från sina gårdar genom utmätning då de inte kunnat betala 

räkningarna.72 Å andra sidan, som nämnts, ser författarna problemet endast som platsspecifikt. 

Denna något inkonsekventa kombination av en närmast vänsterradikal analys med ovan 

diskuterade kapitalistiska fördunkling av grunden till problemet ledde till att rehabiliteringen 

av området (katastrofhanteringens sista fas), trots goda intentioner, blev en halvmesyr. Genom 

myndigheterna Soil Conservation Service (SCS) och CCC försökte staten genomföra en del 

av kommitténs föreslagna reformer. Land förstatligades, men i mycket mindre skala än man 

från början avsett. Miljontals träd planterades i regionen och terrasser anlades för att motverka 

erosion. Genom utbildning i ekologi försökte man även förändra böndernas mentalitet, men i 

och med regnets återkomst vid decenniets slut återgick jordbrukarna till det gamla beprövade 

sättet, det vill säga strävan efter maximal avkastning utan en långsiktig tanke på naturen eller 

mekanismer som var förmögna att dämpa kapitalismens destruktiva cykler.      

 

Katrina 

FEMA och den nyliberala katastrofhanteringens principer 

USA:s katastrofhanteringspolicy kom av naturliga skäl att utvecklas och förändras kraftigt 

under decennierna mellan 1930-och 2000-talet. Innan vi går in på hur den amerikanska staten 

valde att hantera katastrofen på gulfkusten är det därför på sin plats att först redogöra för hur 

det formella organiserandet av landets katastrofhantering såg ut i början av det nya millenniet. 

År 1979 skapades Federal Emergency Management Agency (FEMA) för att konsolidera 

den amerikanska statens katastrofhantering under en myndighet. Tanken var att man genom 

bildandet av en central organisation skulle få bättre ordning på hanteringens uppgifter, som 

tidigare varit förlagda till en mängd olika myndigheter på olika administrativa nivåer.73 

FEMA bar framgent ansvaret för samtliga av de fyra stadier som diskuterats ovan, dock 

endast när lokala eller delstatliga myndigheter inte klarade av att hantera kriserna själva. 

Faktum var att federal inblandning i katastrofhantering skulle begränsas, och tonvikt skulle 

ligga vid att hjälpa delstaterna och deras respektive countys att i så stor mån som möjligt klara 
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sig själva.74 Detta skulle möjliggöras genom att FEMA och den federala staten istället skulle 

lägga fokus på assistera delstaterna i förberedelsearbetet inför naturkatastrofer (det vill säga 

de två första faserna i Hendersons schema – mildring och förberedelse).  

I kölvattnet av terroristattackerna mot World Trade Center i september 2001 bildades 

Department of Homeland Security (DHS), en omfattande myndighet med uppgift att skydda 

landet från hot, såväl mänskliga som naturliga. FEMA kom att underställas DHS. År 2003 gav 

president George W. Bush DHS direktiv om att skapa en övergripande plan för hur katastrofer 

skulle hanteras. DHS bildade då dels National Respons Plan (NRP) som definierade vad som 

under en storskalig katastrof behövdes göras, dels National Incident Management System 

(NIMS) som behandlade på vilket sätt dessa uppgifter skulle implementeras. Bland 

uppgifterna som NRP redogjorde för fanns hur koordineringen mellan federala och lokala 

nivåer skulle gå till, i vilka situationer staten skulle assistera lokala myndigheter och när man 

skulle ta över kontrollen själva, samt hur olika resurser (personal, utrustning etcetera) var 

tänkta att fördelas.75 Vidare blev en grundläggande princip i USA:s nya organisering mellan 

de olika administrativa nivåerna i och med katastrofer det så kallade ”push vs. pull”-systemet. 

Vanligtvis för att den federala staten ska ingripa i en katastrofsituation krävs att en delstat 

aktivt efterlyser hjälp, vilket utgör ”pull”-delen i systemet. I vissa extrema fall kan dock staten 

kringgå denna process genom att ”pusha”, det vill säga föregripa de lägre 

administrationsnivåerna och sätta in statlig nödhjälp proaktivt.76 För att detta ska ske måste 

presidenten först utlysa en så kallad ”major disaster declaration” som definieras i en lag vid 

namn ”Stafford Act”. Vad som också nu krävdes för att aktivera den federala nödhjälpen var 

att inrikessäkerhetsministern (DHS högste chef) förklarade katastrofen i fråga en så kallad 

”incidence of national significance”. Utöver FEMA och delstatliga motsvarigheter innefattar 

USA:s plan för katastrofhantering i dagsläget en mängd andra aktörer. Bland dessa finner vi 

landets kustbevakning (som av naturliga skäl har en förstärkt roll i området vid gulfen), 

nationalgardet, Röda Korset samt diverse andra statliga och privata organisationer.  

Generellt sett kan vi konstatera att USA:s formella organisering av krishanteringsarbetet 

har förändrats enormt sedan 1930-talets ad hoc-approach. Detta är i sig föga förvånande då 

hela statsapparaten och ekonomin genomgått stora omvälvningar. I essän Evolution of 

Emergency Management in America behandlar författarna Patrick S. Roberts, Robert Ward 

och Gary Wamsley hur den amerikanska katastrofhanteringens utveckling sedan 1980-talet 
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sett ut mer specifikt. De identifierar tre processer som de menar bidragit till ett försämrande 

av staten och FEMA:s förmåga att på ett tillfredställande sätt stå redo inför naturkatastrofer. 

För det första menar de att den federala statens totala övertagande av katastrofhanteringens 

policyutformning i och med skapandet av DHS lett till försämrad förmåga.77 Detta då fokus 

nu flyttades till hanteringen av terroristattacker vilket innebar att resurserna för att klara av 

naturkatastrofer blev knappare. Vidare ledde detta även till att man övergav vad författarna 

kallar ”nätverksorganisationsmodellen” i samordnandet mellan olika administrativa nivåer, 

vilken de ställer mot ”top-down”- och ”bottom up”-modellerna. I sin essä påvisar de hur den 

förstnämnda modellen var den rådande fram till dess att FEMA underställdes DHS, och att 

denna modell var mycket lyckad. Detta då den byggde på dialog med ett djupgående utbyte av 

idéer och information mellan delstatsnivå och deras lokala katastrofhanteringsmyndigheter 

och federal nivå.78 I kontrast gick den nu rådande ”top-down”-modellen ut på att alla direktiv 

kom från DHS där ingen skillnad gjordes i responsplanen mellan hanteringen av till exempel 

en terroristattack och en orkan. Med andra ord togs ingen hänsyn till specifika förhållanden på 

lokal nivå, utan katastrofhanteringsplanen gavs ett slags ”one size fits all”-karaktär.  

Till sist pekar författarna i sin essä på den avprofessionalisering som skedde av FEMA:s 

och andra berörda myndigheters högre uppsatta poster efter att George W. Bush tog makten. 

Administrationen kom nu att präglas av så kallade ”political appointees”, där presidenten 

tillsatte personal utan någon som helst erfarenhet av katastrofhantering, men som var politiskt 

lojala.79 I essän visar författarna på hur de fem högsta nivåerna i FEMA:s administration 

besattes av personer lojala mot presidenten utan att vara kompetenta inom sitt yrke. Denna typ 

av anställande av personer som står en nära politiskt och/eller personligt brukar på engelska 

kallas ”patronage”- eller ”spoils”-systemet (det vill säga ett slags nepotism). Med andra ord 

sattes det meritokratiska systemet ur spel. Som mest tydligt var detta i tillsättandet av Michael 

Brown på posten som FEMA:s högste chef år 2003. Detta då det senare visade sig att den 

enda erfarenheten Brown i princip hade på sitt CV inom administrering var att han arbetat 

som kommissionär inom en organisation för hästuppfödning vid namn Internation Arabian 

Horse Association. En effekt av FEMA:s avprofessionalisering blev att många av de anställda 

som faktiskt besatt kompetens inom organisationen gick till den privata sektorn eller 
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krishanteringsmyndigheter på lokal-och delstatsnivå. År 2005, samma år som Katrina slog till, 

var hela 20 procent av FEMA:s platser vakanta.80  

Om vi ska sätta dessa förändringar i en vidare kontext kan vi konstatera att den 

amerikanska statsförvaltningen genomlider en djup kris. Ali Farazmand behandlar i sin essä 

Crisis in the US Administrative State nyliberalismens inverkan på den administrativa staten. 

Utan tvekan har detta nya ekonomiska paradigm bidragit till att reducera statsförvaltningens 

storlek, utformning och handlingsutrymme och effekterna är närmast oöverskådliga. 

Farazmand härleder denna utvecklings början till 1970-talet, men menar att den ökade 

lavinartat då Ronald Reagan svors in som president år 1981. Han pekar på hur den nya 

republikanska administrationen snabbt inledde en massiv omvälvning av staten och dess roll 

vilket främst tog sig uttryck i politiserandet av statsförvaltningen. Detta innebar rent konkret 

en ny ideologisk inriktning som bland annat tog sig uttryck i extensiv privatisering och 

reducering av den offentliga sektorn, ovan nämnda användande av ”spoils/patronage”-

systemet, avregleringar och antilabor-politik.81 Genom lagstiftning såg man till att reducera 

antalet statsanställda och som vi redan varit inne på har kompetent personal som tidigare 

arbetet inom statsförvaltningen gått över till den privata sektorn.82 Man såg även till att 

förflytta kompetent personal med divergerande politiska åsikter inom statsförvaltningen till 

oattraktiva regioner (”Sibirien” kallade) och positioner.  

Med andra ord raserade de nyliberala republikanerna den dikotomi mellan administration 

och politik som skapades under början av 1900-talet. Denna åtskiljning härleder Steven G. 

Koven och Michael Brennan i essän Hurricane Katrina till bland andra Max Weber och 

Woodrow Wilson som efterlyste ett mer vetenskapligt, rationellt och neutralt administrerande 

av statens funktioner, separerat från den direkta partipolitiken.83 Detta för att öka 

effektiviteten, kompetensen och stabiliteten i statsförvaltningen. Faktum var att FEMA på 

detta sätt mer eller mindre kördes i botten och blev ett slags dumpningsplats för politiska 

vänner och lojalister till personer vid makten, en utveckling som inleddes redan på 1980-talet. 

Författarna visar även på att denna tendens inte bara fanns inom FEMA utan i stor 

utsträckning genomsyrade Bushs administration. En utredning av dess anställningspraktiker 

genomförd av det amerikanska justitiedepartementet fann bland annat att en kvinna avvisats 
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från en tjänst på grundval av att hon var lesbisk. En annan person fick däremot höga lovord 

vid en anställningsintervju då han hade rätt konservativa värderingar vad gällde ”god, guns & 

gays”.84  

Detta utgjorde alltså bakgrunden och förutsättningarna för USA:s organisering av landets 

katastrofhantering vid det nya millenniets början. Vi kommer få skäl att återkomma till dessa 

förutsättningar eftersom svaret till varför man misslyckades så fatalt med katastrofhanteringen 

till stor del är avhängigt av ovan diskuterade faktorer. Innan vi gör det är det dock relevant att 

beskriva hur arbetet med att hantera orkanen Katrina gick till. 

 

En katastrof inom en katastrof  

Hanteringen av den kategori-3-orkan som nådde Louisanas kust måndagen 29 augusti 2005 

har kommit att kallas en katastrof inom en katastrof. Som nämnts i bakgrundskapitlet ovan, 

orsakade Katrina enorm förödelse i delstaterna Louisiana, Mississippi och Alabama i 

allmänhet och i staden New Orleans i synnerhet. Då majoriteten av den materiella skadan och 

det mänskliga lidandet ägde rum i New Orleans, kommer jag hädanefter främst koncentrera 

mig till denna stad.  

I enlighet med det ramverk som fanns på plats (och som diskuterats ovan) bad Louisianas 

guvernör Kathleen Blanco president Bush att utlysa en ”major disaster declaration” dagen 

innan Katrina nådde land, vilket han verkställde dagen därpå.85 Personal från delstatens 

nationalgarde och USA:s kustbevakning aktiverades även under helgen. Trots tydliga tecken 

på att Katrina skulle dra in över New Orleans väntade dock guvernören och borgmästare Ray 

Nagin till söndagsmorgonen 28 augusti med att utlysa obligatorisk evakuering av stadens 

invånare, vilket ledde till att många (speciellt fattiga och äldre, då de saknade 

transportmedlen) inte hann lämna. Detta sena evakueringsbeslut kom i efterhand att bli hårt 

kritiserat, bland annat i rapporten A Failure of Initiative där kommittén menar att ett bättre 

förfarande hade kunnat rädda många liv och förhindrat onödigt lidande.86 De människor som 

var kvar i New Orleans (cirka 70 000) fick, i den mån de kunde, ta sig till sportarenan 

”Superdome” alternativt stadens ”Convention center”, som båda öppnades för att bli 

skyddstillhåll för de kvarvarande. Endast i Superdome hade man innan bunkrat upp med mat 
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och vatten; de i Convention-centret hade inga förnödenheter. Tusentals människor blev dock 

kvar i sina hem, varav många drunknade.    

Vid elvatiden på måndagsförmiddagen hade fördämningarna som skulle hålla stormfloden 

stången brustit på flera ställen, och 80 procent av staden låg under vatten; på vissa håll 

uppgick översvämningarnas djup till sex meter.87 Som redan berörts i bakgrundskapitlet var 

dessa fördämningar undermåliga och deras bristning var de facto den största orsaken till 

varför så många dog och den materiella skadan blev så pass omfattande. En rapport till 

kongressen fastslog att ett upprustande av fördämningarna till en kostnad av 2,5 miljarder 

dollar hade lett till att de klarat Katrinas styrka.88 Ställt mot den skada värd omkring 100 

miljarder dollar som orkanen orsakade, hade man förmodligen med facit i hand prioriterat 

annorlunda.  

Först på plats efter att Katrina passerat var nationalgardet och kustbevakningen som 

tillsammans med FEMA:s team inledde ett ”search & rescue”-arbete, där tusentals räddades 

från taken på sina hus och från översvämmade gator. I A Failure of Initiative fastslås dock att 

detta arbete (som kunde ha förminskats om fler evakuerats) tog fokus, tid och resurser från 

arbetet med att återupprätta kommunikationer, utvärdera läget samt få mat och dylikt till 

andra nödställda runtom i regionen.89 Även den så kallade ”post-landfall”-evakueringen 

kantades av enorma problem, delvis på grund av att stora delar av staden var översvämmade, 

och tiotusentals lidande människor blev kvar i dagar i och runt Superdome-arenan och 

Conventioncentret. Den federala statens respons till katastrofen lät vänta på sig, och när 

FEMA väl kom, var myndigheten extremt oorganiserad. Ett talande exempel är vad som 

pågick i Conventioncentret. Cirka 20 000 människor befann sig sedan söndagen här utan mat 

och vatten, men inte förrän torsdagen 2 september fick FEMA reda på att centret ens använts 

som skyddstillhåll och att dessa tiotusentals människor befann sig där.90 Denna information 

fick man till råga på allt genom media som rapporterat om detta faktum i dagar, inte från egna 

observationer. 

 

Skuldfrågan 

Vad berodde då detta tafatta agerande på? I rapporten A Failure to Initiative läggs stor vikt 

vid vad man ser som det närmast totala misslyckandet av implementeringen av den nationella 
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responsplanen NRP. Skulden läggs här främst på de myndigheter och personer som bar det 

primära ansvaret i detta arbete, det vill säga DHS och dess högste ansvarige, 

inrikessäkerhetsminister Michael Chertoff samt FEMA (som lyder under DHS). Kommittén 

menar att den katastrofala responsen i mångt och mycket går att härleda till det undermåliga 

förberedelsearbetet. Man lyfter framför allt fram det faktum att man från myndigheternas sida, 

trots den utbredda vetskapen om att en orkan av Katrinas styrka hade potential att döda 

tusentals människor och översvämma New Orleans, inte valde att agera tidigare med att 

aktivera planen.91 Som jag nämnt i bakgrundskapitlet genomfördes bland annat övningen 

”Pam” året innan, där man räknade med att 60 000 människor skulle omkomma, och National 

Weather Service (USA:s motsvarighet till SMHI) förutsåg två dagar innan Katrina nådde land 

att orkanen var på väg mot New Orleans med förödande kraft, och varnade ansvariga 

administratörer. Kommittén förebrår Chertoff för att han inte förklarade den vardande 

katastrofen en ”incident of national significance” helgen innan Katrina nådde land vilket hade 

satt igång den tämligen invecklade byråkratiska process som frigjort statliga resurser. På 

liknande sätt kritiseras Chertoff för att inte ha aktiverat en annan funktion i NRP som hade 

skiftat statens roll från att vara reaktiv till att bli proaktiv (med andra ord från att gå från 

”pull”- till ”push”-läge).92 Resultatet blev att detta modusskifte istället utföll på ett trevande 

och utdraget vis. Man konstaterar att Chertoff (i likhet med Michael Brown) hade liten 

erfarenhet av katastrofhantering. Även vita huset ges i rapporten en del av skulden angående 

de brustna fördämningarna, som de fick information om men inte rapporterade vidare till 

ansvariga myndigheter.  

I A Failure to Initiative ägnas ett eget kapitel åt FEMA:s beredskap. Man tar här upp de 

faktum som ovan diskuterats, nämligen myndighetens avprofessionalisering (vad man kallar 

”brain drain”) och de 500 vakanta poster som fanns i en redan reducerad arbetsstyrka år 

2005.93 Detta ledde bland annat till att FEMA i sitt hanteringsarbete fick vända sig till andra 

myndigheter så som brandkåren och skogsförvaltningen för att få hjälp. Indikationer tyder 

enligt rapporten även på att man åren innan Katrina slog till fått sin budget kraftigt reducerad, 

och av DHS nekats inköp av nödvändigt materiell om det inte varit relevant för 

terrorbekämpning.94 På det stora hela konkluderar kommittén att FEMA:s underbemanning 

hade en stor inverkan på hur myndighetens katastrofhantering utföll. Dock ignoreras 
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bokstavligt och aktivt frågan om varför denna uppenbart systematiska reduktion av manskap, 

resurser och expertis skett (man skriver uttryckligen ”regardless of the reasons for this 

exodus”).95 Detta tassande runt frågan är närmast häpnadsväckande men samtidigt föga 

förvånande. Här visar sig i min mening begränsningarna i kommitténs analys och jag vill 

argumentera för att denna nominella avpolitisering är inneboende i det nyliberala paradigmet. 

På ett liknande sätt (ehuru mer extremt) som i New Deal-bulletinen The Future of the Great 

Plains ses inte orsakerna till katastrofen som symptom på ett mer djupgående problem, det 

vill säga den systematiska nedmonteringen av den administrativa staten som den nyliberala 

vändningen inneburit.                           

I den andra stora rapporten som kom från officiellt håll, Hurricane Katrina: Lessons 

Learned, är avsaknaden av kritik mot Chertoff, DHS och vita huset i det närmaste total, vilket 

i min mening, som diskuterats i källkapitlet, har att göra med det faktum att det är DHS själva 

som stod för utredningen. I dess analys av vad som gick fel läggs istället stor fokus på 

liknande avpolitiserade aspekter som den bristfälliga kommunikationen mellan olika 

myndigheter och instanser, samt den dåliga koordinationen mellan dem vilket man menade 

försenade ankomsten av federala resurser.96 Utredningen pekar även på FEMA och det faktum 

att administrerandet av många av dess program flyttats från de regionala kontoren till 

huvudkontoret i Washington. Detta menar man försämrade arbetet då personalen inom de 

olika nivåerna inte övat tillräckligt med varandra.97 Likt kommitténs rapport, konstaterar man 

i Hurricane Katrina: Lessons Learned att brist på expertis var en stor orsak till det 

misslyckade arbetet i alla katastrofhanteringens faser; likt kommittén drar man heller inga 

vidare slutsatser kring detta faktum. I stort konstaterar jag att Hurricane Katrina: Lessons 

Learned av uppenbara skäl inte går lika långt, varken i sin analys eller sin kritik, som A 

Failure of Initiative gör. Den ger ett samlat intryck av att man från regeringens och DHS sida 

ville visa att någonting gjordes då kritiken var så pass stor mot dess agerande i och med 

katastrofen. 

 

Uppröjning 

Katrina orsakade, som nämnts, enorm materiell förödelse och stormens effekt på ekonomin 

var minst sagt kännbar. 300 000 hus förstördes och det totala värdet av skadorna uppgick som 

                                                           
95 A Failure of Initiative, 2006, s. 157.  
96 Katrina: Lessons Learned, 2006, s. 53.  
97 Katrina: Lessons Learned, 2006, s. 54.   
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nämnts till närmare 100 miljarder dollar. Hundratusentals människor förlorade sina hem och 

arbeten, och spreds över landet. I augusti 2005 var arbetslösheten i Louisiana 6 procent; i 

september hade den stigit till 11,4 procent till följd av Katrinas framfart.98 Liknande siffor 

gällde även för delstaten Mississippi.  

Uppröjningsarbetet efter naturkatastrofer som orkaner är en stor del av 

katastrofhanteringens sista del: återhämtningen. Jag vill hävda att i det framför allt är i denna 

fas som det rådande politisk-ekonomiska paradigmet tar sig störst uttryck. Under 1930-talet 

anställdes som vi sett tiotusentals människor genom myndigheter som CCC och WPA till att 

bland annat bygga infrastruktur och återuppbygga ekologin i det drabbade området. I 

antologin The Neoliberal Deluge diskuterar redaktören Cedric Johnson det hegemoniska 

ekonomiska paradigmets påverkan på återhämtningsarbetet. Han leker i sitt förord med tanken 

att alla de människor som förlorat sina jobb genom liknande program hade kunnat anställas 

till att röja upp bråte, rusta upp staden och restorera våtmarkerna utmed gulfkusten.99 Johnson 

tar även upp det faktum att ett sådant program vid namn ”Gulf Coast Civic Works Act” 

faktiskt lanserades år 2007 med syftet att skapa 100 000 nya arbetstillfällen i regionen. 

Förslaget sköts dock ner i den amerikanska kongressen. I detta avseende blir skillnaderna 

tydliga mellan hanteringen av Dust Bowl och Katrina när det kommer till rehabiliteringen av 

det drabbade området.   

Formellt sett är FEMA ansvarig för uppröjningsarbetet men på grund av myndighetens 

knappa resurser har den mandat att outsourca detta arbete till privata firmor. Stafford Act, den 

lag som reglerar alla katastrofhanteringens olika delar, specificerar dock att denna entreprenad 

i största möjliga mån måste läggas ut till lokala företag genom öppen och transparent 

budgivning, för att på så sätt främja den lokala ekonomins återhämtning samt värna om 

konkurrensens principer.100 Så skedde dock inte efter Katrina. Genom så kallade ”no-bid 

contracts” outsourcades mycket av arbetet istället till multinationella företag. Under veckorna 

efter Katrina hade 80 procent av de 1,5 miljarder dollar som FEMA:s kontrakt då var värda 

lagts ut genom denna typ av icke-konkurrerande entreprenad.101 Bland dessa företag fanns till 

exempel Shaw Group som fick kontrakt värda 200 miljoner dollar. Katrinakommittén menar 

                                                           
98 Brown, Sharon P, Mason, Sandra L. & Tiller, Richard B., 2006. “The effects of Hurricane Katrina on 

employment and unemployment”. Monthly Labor Review, 08:2006, s. 54f. [Elektroniskt] tillgänglig 

http://www.bls.gov/opub/mlr/2006/08/art5full.pdf. [Läst: 2015-05-07]. 
99 Johnson, Cedric, 2011. “Preface”. I: Cedric Johnson (red.). The Neoliberal Deluge. Hurricane Katrina, Late 

Capitalism and the Remaking of New Orleans. Minneapolis: Minnesota University Press, s. xi.  
100 Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. §§ 5121-5206, s. 13. 

[Elektroniskt] tillgänglig: http://www.fema.gov/media-library-data/1383153669955-

21f970b19e8eaa67087b7da9f4af706e/stafford_act_booklet_042213_508e.pdf. [Läst 2015-05-07].  
101 A Failure of Initiative, 2006, s. 330.  
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att risken för att bedrägeri förekom i de privata upphandlingarna av dessa kontrakt var stor.102 

Återigen pekar man på att detta tveksamma förfarande från FEMA:s sida berodde på att 

myndigheten var gravt underbemannad. Experter menar att man hade behövt minst 172 

anställda på sin förvärvsavdelning (vilket var den enhet som skötte outsourcingen) för att ha 

klarat av detta arbete på ett adekvat sätt. I själva verket besatt avdelningen endast 55 

positioner varav 19 av dessa var vakanta.103  

Förutom att uppröjningsarbetet präglades av dessa slags upphandlingar med (minst sagt) 

dubiös legal status, var även en stor mängd religiösa och privata hjälporganisationer 

involverade i återuppbyggandet av New Orleans. Cedric Johnson knyter detta faktum till den 

nyliberala kontexten, och menar att den utbredda förekomsten av NGO:s (non-governmental 

organizations) och volontärarbetare är ett slags ”gräsrotsprivatisering” av 

katastrofhanteringens sista fas.104 Med det menar han att återuppbyggnadsarbetet avpolitiseras 

genom att publika intressen (restaurationen av alla de drabbades stad och region) kodas till att 

bli moraliska/personliga/tekniska. Vidare menar Johnson att dessa slags organisationer och 

volontärer ofta endast utför arbeten vars beslutsfattning och policy formats av diverse privata 

investerare och stadsutvecklare och att de sociala strukturer som rått innan katastrofen ofta 

reproduceras eller befästs.105          

 

Jämförelse  

Dessa två naturkatastrofer är som vi kan se, och som påpekats, tämligen olikartade. Medan 

Dust Bowl varade i närmare ett decennium, hade Katrina passerat över New Orleans inom 

mindre än ett dygn. I klassificeringen av naturkatastrofer brukar man skilja mellan så kallade 

”slow onset”- och ”rapid onset”-katastrofer, det vill säga mellan sådana som utvecklas över 

tid och sådana som sker hastigt och mer intensivt. I den förra kategorin återfinner vi framför 

allt torka; i den senare bland annat orkaner och jordbävningar. Det är här i denna distinktion 

den första och mest fundamentala skillnaden måste göras mellan Dust Bowl och orkanen 

Katrina när det kommer till sättet på vilket statens direkta katastrofhantering utformas. Alla de 

fyra faserna i katastrofhanteringen som diskuterats ovan påverkas naturligtvis av detta faktum. 

För att en jämförelse ska vara relevant måste man därför, som jag nämnt i metodkapitlet, lyfta 

                                                           
102 A Failure of Initiative, 2006, s. 329.  
103 A Failure of Initiative, 2006, s. 332.  
104 Johnson, Cedric, 2011. ”The Neoliberal Deluge” I: Cedric Johnson (red.). The Neoliberal Deluge, s. xxxii.    
105 Johnson, 2011, s. xxxiif.  



39 
 

blicken bort från den direkta hanteringen och rikta den mot de bakomliggande orsaker och 

den ideologi som betingade hur hanteringen utföll. Jag har här identifierat några faktorer som 

jag anser varit gällande vid de båda händelserna men vars form och innehåll betingats av den 

politiska ekonomin.  

 

Kompetens och representation hos de ansvariga myndigheterna 

Som vi sett genererade Dust Bowl en enorm respons från statsmaktens sida i ett försök att 

stävja krisen som torkan och den ekonomiska depressionen skapat. Målet var att hjälpa de 

drabbade människorna och stabilisera ekonomin och ekologin inom ramarna för det 

kapitalistiska samhällssystemet, om än nu med ett inbyggt socialt och ekologiskt 

ansvarstagande. Ett stort antal myndigheter bildades i detta syfte och ledande positioner 

tillsattes med kompetent personal på meritokratiska grunder. Arthur Schlesinger Jr. tar i sin 

bok The Coming of the New Deal upp den uppsjö av exceptionellt dugliga administratörer 

som snabbt anslöts till Roosevelts nya kabinett efter valsegern, och som kom att kallas 

presidentens ”Brain Trust”. Dessa personer kom ingalunda från en helt och hållet enhetlig 

intellektuell tradition men de drevs alla enligt Schlesinger Jr. av ett stort socialt patos och en 

stark vilja att tillämpa sitt förnuft och sin intellektuella förmåga brett för att lösa de komplexa 

problem som landet stod inför.106 Ett talande exempel är Harry L. Hopkins, chefen för FERA 

(och sedermera WPA), som både var välutbildad och hade stor erfarenhet av administrering 

och socialt hjälparbete. Innan han blev ansvarig för den viktigaste myndigheten för 

katastrofhanteringen under 1930-talet hade Hopkins bland annat arbetat som chef för Röda 

Korsets filial på gulfkusten i New Orleans och senare som chefsadministratör inom delstaten 

New Yorks nödhjälpsmyndighet Temporary Emergency Relief Administration (TERA).107 

Han hade inom dessa organisationer visat prov på synnerligen goda egenskaper inom sitt fält 

vilket ledde fram till hans anställning inom Roosevelts administration. Detsamma gällde i 

princip alla de övriga akademiker, jurister, ekonomer och socialarbetare som anställdes av den 

demokratiska presidenten. Därmed kan vi konstatera att New Deal-erans statsförvaltning 

präglades av en hög grad av professionalism och kreativitet i kombination med ett socialt 

engagemang, vilket ledde till de radikala reformerna som Roosevelts administration 

genomförde.   
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1930-talets katastrofhantering i USA föddes mer eller mindre ad hoc allteftersom krisen 

med torkan och ekonomin bredde ut sig. Lösningarna kunde därför i hög grad skräddarsys till 

att passa just de specifika problem landet ställdes inför. Det ska dock poängteras att 

tidsaspekten här spelade en stor roll, då torkan tillhör ”slow onset”-kategorin av 

naturkatastrofer, vilket innebar att problemen inte var lika akuta som under orkanen Katrina. 

Detta medförde mer handlingsutrymme för policyskaparna. Harry Hopkins och de andra 

ledande administratörerna gavs även en stor roll i utformandet av den hjälp som de drabbade 

människorna erbjöds. Som nämnts tog till exempel Hopkins beslutet (vilket självklart 

grundades hos presidenten innan) att övergå från att enbart ge a-kassa, till att erbjuda de 

drabbade arbete inom den offentliga sektorn. Dessa slags keynesianska åtgärder och 

investeringar ledde till att statens utgifter ökade kraftigt, men det innebar också att 

statsförvaltningens chefer (i kombination med ovan nämnda tidsaspekt) gavs större 

ekonomiskt svängrum och utrymme för experimentering när katastrofhanteringens policy 

utformades. Självklart var det inte alltid lyckat. Ett exempel är de bidrag och lån som genom 

AAA gavs till bönderna för att hålla tillbaka på sådden eller, i vissa regioner, förstöra sina 

grödor. Denna ekonomiska ersättning erhöll markägarna, men då en ansenlig andel bönder var 

fattiga så kallade tenant farmers och sharecroppers (vilket innebar att de arrenderade gården) 

ledde AAA:s åtgärder till att många av hyresgästerna tvingades lämna sina gårdar då deras 

inkomst dalade till följd av den minskade produktionen.108 Många av dessa valde att söka sig 

västerut till Kalifornien och deras vedermödor kom att skildras av socialt engagerade 

författare som John Steinbeck. På det stora hela togs dock den demokratiska regeringens 

nödhjälp varmt emot av bönderna på slätten. Detta uttrycktes bland annat i det faktum att den 

vanligtvis tämligen konservativa region som Dust Bowl utgjorde blev demokratisk under 

1930-talet, och i presidentvalet år 1936 omvaldes Roosevelt med en överväldigande 

majoritet.109     

Organiserandet av USA:s katastrofhantering kom, som vi sett, att utvecklas över de 

decennier som gick mellan Dust Bowl och orkanen Katrina. Detta tog sig bland annat uttryck 

i en strukturering och kodifiering av ansvaret mellan de olika administrativa enheterna, liksom 

skapandet av myndigheten FEMA i slutet av 1970-talet. I och med det nyliberala 

paradigmskiftet som ägde rum under detta och följande årtionde skedde även en annan sorts 

brytning. Trots att statens totala storlek under 2000-talets början utan tvekan var större 
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jämfört med 1930-talet (i form av budget, antalet anställda etcetera) skiftades den 

administrativa fokus mot bland annat utökad militarisering och spendering på landets försvar. 

FEMA och andra myndigheter genomled år av nedskärningar och ”brain drain” till följd av de 

medvetna nyliberala reformer som Ronald Reagan et al. genomdrev. Oerfarna och 

inkompetenta personer (med FEMA:s Michael Brown som det klarast lysande exemplet) 

tillsattes på ledande positioner. Detta leder oss osökt in på frågan om den dikotomi mellan 

administration och politik som diskuterats i kapitlet om Katrina. Som vi sett beskyller 

Brennan och Koven i sin essä Hurricane Katrina den nyliberala politiken och dess företrädare 

för att ha raserat denna dikotomi, och efterlyser ett återupprättande av den. Riktigt så enkelt är 

det dock i min mening inte, då administration/politik-dikotomin är ett ideal som aldrig fullt 

kan uppnås (eftersom ingen ”neutral” (apolitisk) position, ens inom offentlig administration, i 

realiteten existerar). Trots detta har de rätt i att ett paradigmskifte ägde rum från och med 

1980-talet, bland annat genom nedskärningar och den utbredda förekomsten av nepotism 

inom statsförvaltningen. Bättre och mer specifikt kan kanske detta skifte beskrivas i termer av 

representation, vilket Farazmand också påpekar i sin essä Crisis in the US Administrative 

State.110 Det keynesianska sättet att bedriva offentlig administrering byggde på att i en 

någorlunda bred mening försöka representera folket och tillgodose de behov som existerar, i 

synnerhet under perioder av kris. Under 1930-talet skedde detta genom alla de program och 

myndigheter som skapades av Roosevelts administration; från AAA:s låneprogram till WPA:s 

och CCC:s jobbprogram. Nyliberalismen har å sin sida fört med sig en djup förändring i 

frågan om representation (som blir extremt tydlig under naturkatastrofer), vars kärna väl 

formuleras av Farazmand i hans analys av statens respons till Katrina. Han skriver: 

Socially and politically, Karl Marx is an apt figure to include here, as what happened constituted 

his philosophy made reality. He would have admonished the ruling-class bourgeoisie at all levels 

of government for its failure to manage a crisis that did not touch that class and only affected the 

working-class poor. One can hear his voice claiming that the image of a global war on terrorism 

was more important for the national governing elite than an act of caring for the working-class 

citizens trapped in the disaster – hence the fallacy of bourgeois democracy in capitalism.111       

Utifrån ett marxistiskt perspektiv bör därför (vilket Farazmand även föreslår) den offentliga 

administreringen bejaka politiken eftersom idén om dess neutralitet i sig är en utopisk 

tankekonstruktion som aldrig kan realiseras fullt ut. Jag vill även argumentera för att denna 

den administrativa neutralitetens idé, även om den härstammar från tänkare som Woodrow 

Wilson, numera bottnar i ett nyliberalt tänkande som tar sig uttryck i det nominella 
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avpolitiserandet/teknokratiserandet av många av samhällets funktioner. Med detta menas till 

exempel den ekonomism som präglar den nyliberala ideologin där, i dess renaste form, sociala 

kategorier som exempelvis klass inte erkänns (eller åtminstone försöks ignoreras så gott det 

går) och där den fria marknaden ses som just ett slags neutralt tillstånd. Detta bekräftas även 

av David Harvey i hans bok A Brief History of Neoliberalism. Som exempel ger han den 

enorma makt tämligen odemokratiska institutioner som IMF och WTO har i dagens samhälle, 

där den åtstramningspolitik de förespråkar i tider av kris medförande bland annat 

avregleringar och reduktion av den offentliga sektorn presenteras som ”den enda vägen”.112 

Detta har visat sig gynna de mer välbeställda i samhället även om dessa reformatorer hävdar 

annat, och ett bevis på detta faktum är i mina ögon fallet med orkanen Katrina. Med ovan 

diskuterade politiska bejakande inom statsförvaltningen menas således primärt en breddning 

av representationen, vilket tar sig uttryck i ett större tillgodoseende av alla medborgares 

intressen, oavsett social status. För att göra detta krävs som Farazmand tar upp välutbildad 

och kompetent personal på ledande positioner, personal som också bör vara med att utforma 

policy med allmänhetens (i motsats till diverse särintressens) nytta för ögonen.113 

 

Återhämtningsarbetet 

En annan aspekt där en jämförelse enligt mig är relevant, och där 1930-talet skiljde sig åt från 

orkanen Katrinas katastrofhantering är den rörande dess avslutande fas: återhämtningsarbetet. 

Som jag nämnt tycks det vara under denna fas som det rådande politisk-ekonomiska 

paradigmet och dess ideologi tar sig störst uttryck, även om gränserna för 

katastrofhanteringens fyra faserna i realiteten ofta är tämligen flytande och interrelaterade. 

Vidare är det även svårt att bedöma var och när återhämtningsarbetet avslutas, det vill säga 

hur långt fram i tiden det sträcker sig. Om vi dock väljer att fokusera på de aspekter som lyfts 

fram i uppsatsens undersökande del kan några slutsatser dras. Roosevelts demokratiska 

regering valde som vi sett att satsa på omfattande participatoriska program för att kicka igång 

ekonomin och rusta upp ekologin i Dust Bowl-regionen. Detta skedde genom anställandet av 

tiotusentals bönder, arbetare och ungdomar genom bland andra New Deal-myndigheterna 

WPA och CCC. Tack vare dessa program byggdes infrastruktur så som vägar, och träd 

planterades på slätten i milslånga så kallade ”Shelterbelts” (ett slags vindskydd i syfte att 

stävja dammstormarna). Fram till 1942 planterades 220 miljoner träd i sådana bälten; från 
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North Dakota i norr ända ner till den mexikanska gränsen, vilket utgjorde en av de största 

miljösatsningarna i USA:s historia.114 Även om man i mångt och mycket misslyckades med 

att tackla det fundamentala problemet som, åtminstone enligt Donald Worster, grundade sig i 

det kapitalistiska produktionssättet, var New Deal-administrationens ambitioner oöverträffade 

vad gällde införandet av ett mer socialt och miljömässigt medvetet samhällssystem. Skälet till 

varför man, trots dessa ambitioner, i stort misslyckades bör i min mening sökas i dels den 

teoretiska ambivalens som finns inneboende i keynesianismen/New Dealismen, dels i mycket 

mer breda och komplexa frågor rörande den amerikanska historiska kontexten. Detta då något 

alternativ till kapitalismen i USA aldrig kunnat växa sig tillräckligt starkt för att på allvar 

utmana den, av skäl som dessvärre inte ges utrymme att utforskas i denna uppsats.  

Med det sagt, är det viktigt att framhålla de skillnader och det brott som New Deal trots allt 

innebar: Roosevelts rehabiliteringspolitik lämnade åtminstone några avtryck som kom att 

bestå fram till den nyliberala vändningen. Som Worster påpekar skapade denna politik ett 

slags motlägg mot den tidigare tämligen obehindrade exploateringen av naturen och 

samhällets lägre klasser.115 Framför allt tog sig detta uttryck i statliga subventioner till 

bönderna, diverse regleringar av marknaden och ovan nämnda ekologiska åtgärder.   

Återuppbyggnaden av New Orleans och den drabbade regionen efter Katrina skedde, som 

vi sett, i en helt annan ekonomisk och politisk kontext. Självfallet fanns det även här stora 

skillnader jämfört med Dust Bowl gällande det arbete man ställdes inför. Under 1930-talet 

skedde återhämtningsarbetet på en glesbefolkad landsbygd medan det efter Katrina ägde rum i 

en mer tätbefolkad region. Det gällde här bland annat att städa upp bråte, ta hand om skadade 

oljeriggar, förse de drabbade med temporära hem, etcetera. Trots dessa skillnader i arbetets 

själva uppgifter finns det, som jag varit inne på, tydliga tecken på att den rådande politiska 

ekonomin, åtminstone indirekt, påverkat återhämtningsfasen i katastrofhanteringen av 

Katrina. Det kanske tydligaste exemplet som visar på det förändrade ekonomiskpolitiska 

klimatet är det faktum att ”Gulf Coast Civic Works Act” aldrig ens gavs en chans att röstas på 

i kongressen. Detta då det nedröstades i kongressens så kallade kommitté, ett slags 

underinstans som behandlar motioner av mer specifik och specialiserad natur. Om förslaget 

blivit verklighet, hade det kunnat bidra till att alla de hundratusentals människor som förlorat 

sina arbeten och hem, och spridits över landets alla delar, getts en chans att återvända och 

återuppbygga sin stad och sin miljö. Detta hade i sin tur kunnat leda till ökad samhörighet, 
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såväl människor emellan, som med naturen. En mer aktiv och interventionistisk 

socioekonomisk politik från statens sida efter katastrofen hade till sist även kunnat innebära 

att de enorma klyftorna mellan rika och fattiga, färgade och vita, jämnats ut; klyftor som i sig 

ökar den sociala sårbarheten under naturkatastrofer.  

Istället gavs återuppbyggnadsarbetet, som vi sett, i hög grad till multinationella företag 

genom ”no bid”-kontrakt utan koppling till den drabbade regionen; företag som däremot ofta 

hade starka kopplingar till den republikanska regeringen. Ett exempel, utöver ovan 

diskuterade Shaw Group, är jätten Halliburton som uppdrogs att se över oljeriggarna, samt att 

utföra diverse ingenjörsarbeten. Företaget hade starka band till Dick Cheney (USA:s 

dåvarande vicepresident) som tidigare varit dess VD, liksom till högt uppsatta personer inom 

FEMA.116 Detta slags nära relation mellan näringsliv och regering är ett utbrett och välkänt 

fenomen i nutida amerikansk politik, vilket är starkt förbundet med den enorma lobbyindustri 

som vuxit fram i landet.  

I ljuset av dessa fakta framstår USA som en nation där nyliberalismen i det närmaste löp 

amok. Konsekvenserna av denna marknadsekonomiskt styrda återhämtning är många. Bland 

annat har den inneburit att New Orleans fattigaste del – Lower Ninth Ward (som också 

drabbades värst) – fortfarande till dags dato inte blivit återuppbyggd. Här finns det idag, 

nästan tio år efter Katrina, varken någon livsmedelsbutik eller något apotek, och endast en 

skola har åter öppnat.117 Invånarantalet har gått ner från 14 008 år 2000 till mindre än 3000 tio 

år senare. Föga förvånande har dock spekulanter börjat intressera sig för området med dess 

billiga mark och en gentrifieringsprocess har inletts. Genom detta exempel kan vi tydligt se de 

mer långtgående effekterna av den nyliberala politiken i landet i och med naturkatastrofer som 

Katrina. Dessa fakta står vidare i bjärt kontrast till det berömda tal George W. Bush höll några 

veckor efter stormen dragit förbi, där han lovade att man skulle stanna så länge som det 

krävdes för att återuppbygga New Orleans, dess stadsdelar och ”communities”. 

 

 

 

 

                                                           
116 Morgan, Oliver, 2005. ”All eyes on Halliburton as contacts turn into contracts”. The Guardian. 2005-09-11. 

[Elektroniskt] tillgänglig: http://www.theguardian.com/business/2005/sep/11/hurricanekatrina.usnews2. [Läst 

2015-05-20].    
117 Moskowitz, Peter, 2015. ”New Orleans Lower Ninth Ward targeted for gentrification: ‘It’s going to feel like 

it belongs to the rich’”. The Guardian. 2015-01-23. [Elektroniskt] tillgänglig: http://www.theguardian.com/us-

news/2015/jan/23/new-orleans-lower-ninth-ward-condos-gentrification. [Läst 2015-05-20].  

http://www.theguardian.com/business/2005/sep/11/hurricanekatrina.usnews2
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/23/new-orleans-lower-ninth-ward-condos-gentrification
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/23/new-orleans-lower-ninth-ward-condos-gentrification


45 
 

Epilog 

 

Då samma slags naturkatastrof tenderar att återkomma med jämna mellanrum i samma 

område (exempelvis torka på slätten och orkaner i den mexikanska golfen) blir 

återuppbyggnadsfasen ett slags potentiellt skydd inför nästa gång olyckan är framme. Denna 

sista fas bildar således en länk och cirkel med katastrofhanteringens inledande stadie. Under 

1950-talet drabbades den amerikanska slätten återigen av torka. Worster menar att effekten av 

den mildrades tack vare de åtgärder som Roosevelts demokratiska regering vidtagit, vilket 

därmed blir ett sätt att mäta hur lyckad katastrofhanteringen i allmänhet och återhämtningen i 

synnerhet var.118 Trots det menar han att dessa naturkatastrofers effekt kommer fortsätta att 

plåga slättens bönder tills USA är villigt att se över och omvärdera sättet på vilket man 

producerar sina grödor, och istället börjar arbeta inom naturens gränser.   

Gulfkusten väntar fortfarande på den första stora orkanen efter Katrina. Huruvida landets 

katastrofhanteringsberedskap är bättre då återstår att se. År 2006 klubbades den så kallade 

”Post Katrina Emergency Management Reform Act” igenom i kongressen. Lagen innehöll ett 

antal reformer med syfte att förbättra FEMA:s förmåga att stå förberedd inför de katastrofer 

naturen frambringar. Bland annat infördes kravet att myndighetens chefsadministratör ska ha 

minst fem års erfarenhet av ”executive leadership and management experience”.119 Den 

klargjorde även diverse förhållanden mellan olika beslutande instanser som tidigare lett till 

förvirring, och förenklade vissa byråkratiska processer. USA:s ekonomiskpolitiska system 

förblir dock orubbat. New Orleans, liksom landet i stort, fortsätter att präglas av ekonomisk 

och rasrelaterad ojämlikhet, vilket även i framtiden kommer att ha stor påverkan på 

naturkatastrofers effekt. Samtidigt syns heller inget slut på den djupa krisen landets offentliga 

sektor genomlider, vars grundläggande uppgift är att skydda dess medborgare. Vad framtidens 

har i sitt sköte vet ingen, men en sak är klar: den administrativa staten är helt och hållet 

fundamental för vår civilisation. Kanske kommer det en förändring.     

                             

 

 

                                                           
118 Worster, 1979, s. 229f.  
119 “Post Katrina Emergency Reform Act of 2006”, 109th US Congress. [Elektroniskt] tillgänglig: 
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