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Abstract 
 

The UN-complex in New York 

The visual expression’s role in a new generation’s company town 

 

The American company town has, by several authors, been pronounced dead in its current state.               

In this study, the concept of the company town is applied to the United Nations Headquarters in                 

New York City. When applying the concept of the company town in a contemporary context, the                

exact pattern that characterised the company town during the 19th and early 20th century cannot               

be followed. By making use of semiotic and poststructuralist theory, the study investigates how              

strategies that defined the company town traditionally relate to, and are reflected in, similar and               

equivalent strategies exhibited in the UN headquarters. By comparing the analysis of the             

UN-headquarters in relation to the concepts of de- and reterritorialization, denotation, and            

connotation, to the strategies traditionally used in the company town to exert power, the author               

concludes that the strategies used in the company town traditionally, as well as in an example of                 

a new company town, are closely linked to the changes that society and the company went                

through during the early 20th century. The conclusion that is reached also shows that the visual                

expression of the UN-headquarters plays a greater role than it did in the traditional company               

town. 

 

Keywords: United Nations, company town, denotation, connotation, deterritorialization,        

reterritorialization. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Orter, i vilka merparten av invånarna är involverade och/eller anställda vid en och samma              

verksamhet, har en lång historia. 1700- och 1800-talets industrialisering gav upphov till en ny              

sorts stad, i vilken verksamheten placeras utanför etablerade städer, i flera fall i anknytning till               

naturliga energikällor.1 Målet med dessa stadstyper, som uppkommer peri- och          

postindustrialisering, var ökad arbetseffektivisering. Detta skedde genom att centralisera         

samtliga delar nödvändiga för produktion, arbetskraft inkluderat.2 Funktioner, som till en början            

uppstod av nödvändighet, förvandlades snabbt till strategier som gav fabriksägaren kontroll över            

arbetarnas levnadsvillkor och rörelsemönster. Dessa inbegriper, men är inte begränsade till,           

arbetarbostäder, platser för tillbedjan, butiker, sjukstugor. 

 

En modellföretagsstad karaktäriserades av att det arkitektoniska sträckte sig längre än           

nödvändigt för liv och arbete.3 För att motverka strejker och skapa en känsla av stabilitet och                

enhetlighet kommer ett samlat och harmoniskt estetiskt uttryck, i vad Margaret Crawford            

benämner den ”nya” företagsstaden, spela allt större roll i planeringen av dessa städer.4             

Framstående arkitekter anlitades för att leda och planera projekten, som huvudsakligen uppfördes            

under 1900-talets två första decennium.5 

 

Striktare lagar, depression, och generellt ökat välstånd presenterar John Garner som orsaker för             

att företagsstäder, i Förenta Staterna, likvideras och inte fortsatt anläggs.6 Ett antal företagsstäder             

fortsatte att bedriva verksamhet långt in på 1900-talet, men ingen stor förändring i hur det               

visuella uttrycket brukats hade skett.7 Crawford gör försök att finna exempel på en ny              

generations företagsstad, vilka då ska följa samma mönster som tidigare. Detta leder till att fåtal               

exempel presenteras, då med undantag för arbetets geografiska avgränsning till Förenta           

1 M. Crawford, Building the Workingman’s Paradise: The design of american company towns, 1:a uppl., Verso, 
London, 1995, p. 33. 
2 J. S. Garner et al, The Company Town: Architecture and society in the early industrial age, 1:a uppl., Oxford 
University Press, Oxford, 1992, p. 4. 
3 Loc. cit. 
4 Crawford, op. cit., p. 101. 
5 Ibid., p. 107. 
6 J. S. Garner, The Model Company Town: Urban design through private enterprise in nineteenth-century New 
England, 1:a uppl., The University of Massachusetts Press, Amherst, 1984, pp. 221f. 
7 Crawford, op. cit., p. 210. 
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Staterna.8 Att inga konkreta exempel funnits tyder på att företagsstaden inte existerar på samma              

sätt som tidigare, i denna form. 

 

För att finna exempel på hur en ny generations företagsstad kommer till uttryck, torde dessa följa                

mönster som karaktäriseras av samhällena de uppkommer i, inte av de för 100 eller 200 år sedan.  

Det är nödvändigt att utgå från några av de attribut som kännetecknat företagsstaden traditionellt,              

men att vara öppen för förändringar i hur de tar form och i vilka syften de uppkommer. Förenta                  

Nationernas högkvarter, som färdigställdes 1952 och är beläget på Manhattan i New York,             

uppvisar några av dessa attribut. Anställning finns, en tjänst förmedlas och en central ledning              

disponerar över, och överser arbetet på, platsen. Komplexet är således värt att undersöka vidare, i               

det här sammanhanget. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Arbetet ämnar bidra till ännu ett kapitel i företagsstadens historia. Tesen är att FN-högkvarteret              

är ett exempel på en ny generations företagsstad, syftet är att undersöka vad som utmärker det                

som en sådan, i relation till den traditionella. Tonvikten kommer att vara på hur detta kommer till                 

uttryck i den visuella utformningen av FN-komplexet och dess rum. Några attribut, som             

kännetecknat företagsstaden traditionellt, kommer att tolkas i relation till hur samhället           

förändrats, med utgångspunkt i Gilles Deleuzes text Postscript on the Societies of Control, vilken              

behandlar detta skeende.9 Komplexets relation till omgivningen, och till de som förväntas bruka             

den, kommer vara av central betydelse. Den förra då syftet för det estetiska uttrycket kan leda till                 

andra slutsatser i och med företagsstadens urbanisering, den senare då dessa personer upplever             

arkitekturen genom att röra sig, eller att inte röra sig, i den och påverkas av den rumsliga                 

utformningen, om de gör det. Gränser och hur den nya generationens företagsstad definieras och              

särskiljs från omkringliggande stadslandskap blir också ett centralt undersökningsområde, då          

dessa utgör första intryck för brukare och hur de tar sig in i och ut ur komplexet. 

 

8 Ibid., pp. 211f.  
Garner, op. cit., pp. 225ff. 
9 G. Deleuze, ”Postscript on the societies of control”, i N. Leach red., Rethinking Architecture, 1:a uppl., Routledge, 
Abingdon, 1997, pp. 309-13. 
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Då inga konkreta kriterier fastställts för definition av en ny generations företagsstad, har ett              

konkret undersökningsobjekt valts. Detta för att se på hur just denna plats relaterar till de attribut                

som traditionellt sett utmärkt en företagsstad. Produktion sker inte i den nya generationens             

företagsstad, istället ska tjänster säljas. Hal Foster har konstaterat att företagets image blir av              

större betydelse när försäljningen berör en icke fysisk produkt.10 Arkitektur blir på så sätt ett av                

de huvudsakliga verktygen som företag kan använda sig av för att uttrycka budskap, säga något               

om produkten de vill sälja eller förmedla, och/eller sig självt. Ett arbete med syfte att undersöka                

hur en ny generations företagsstad kommer till uttryck i företagssamhällen, måste alltså medge             

det faktum att samhället förändrats och beakta dessa förändringar. Frågeställning lyder: 

 

Vad utmärker FN-högkvarteret som ett exempel på en ny generations företagsstad, hur kommer             

detta till uttryck genom arkitektur och design, och hur förhåller den sig till den traditionella               

företagsstaden? 

 

1.3 Teori och metod 

Formalanalys genomförd på plats fungerar som utgångspunkt för beskrivning av studieobjektets           

beståndsdelar, rumslig uppbyggnad och dess relation till staden. Bilder utgör en viktig del av              

arbetet, dels för att läsaren ska få ett grepp om hur komplexet är beläget men också dess visuella                  

uttryck. Ett historiskt perspektiv, i relation till studieobjektet, kommer att diskuteras löpande i             

arbetet, då flera rörelsemönster förändrats, försvunnit eller förhindrats sedan uppförandet. I detta            

syfte används FNs omfattande databas med planritningar och bildmaterial, samt ett antal bildverk             

över komplexet. 

 

Verksamheterna som gett uppkomst till företagsstaden har genomgått strukturella förändringar i           

hur de fungerar och bedriver verksamhet, något som Deleuze konstaterar i en text från 1990.11               

Han hävdar att fabrikerna blivit företag, som köper en färdig produkt, och säljer tjänster.              

Produktion sker alltså inte längre i den nya generationens företagsstad. Kontrollsamhällen är i             

process att ersätta disciplinära samhällen, som Michel Foucault lokaliserar i 1800-talet. Medan            

de disciplinära samhällena använt maskiner, drar kontrollsamhällena nytta av en ny sorts maskin,             

10 H. Foster, ”Design och brott”, i T. Weimarck red., Design och konst: Texter om gränser och överskridanden, 
Raster förlag, Stockholm, 2003, p. 229. 
11 Deleuze, op. cit. 
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datorn.12 I en ny generations företagsstad sker försäljning, snarare än produktion, vilket har             

inverkan på den visuella framställningens syften. Denna teori fungerar för att redogöra för             

företagets struktur, så det estetiska uttrycket, som formats efter uppkomst av företagets nya krav              

på stad och funktion, kan tolkas. 

 

Félix Guattaris och Deleuzes territorialiseringsbegrepp är relevant för arbetet om man ser till hur              

platsen relaterar till omgivningen, både i tidigare företagsstäder och i studieobjektet. Platsen,            

som FN-komplexet ligger på, var innan det byggdes en del av den omkringliggande staden, något               

den upphörde att vara när den uppläts åt organisationen. Begreppet sätts i relation till att               

företagsstadens omgivande landskap gått från att vara natur till stad. Begreppet           

reterritorialisering, som i alla lägen efterföljer deterritorialisering,13 används för att tolka           

processen för definition av platsen som uppstår kommer till uttryck i företagsstaden traditionellt,             

men främst i studieobjektet. 

 

Umberto Ecos teori, som applicerar en semiotisk begreppsapparat med denotation och           

konnotation på arkitektur,14 kommer att tillämpas på byggnadens interiör. Att se bortom            

objektens primära funktion, till dess konnotationer, är centralt, då dessa i företagsstaden relaterar             

till brukare. Det omgivande landskapet är inte detsamma i den nya generationens företagsstad             

och den traditionella, de visuella beståndsdelarnas betydelser tolkas därför också. Även           

exteriören kommer att tolkas med utgångspunkt i denna teori, i dess kommunikativa kapacitet. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

FN-högkvarteret i New York sjösatte några av tidens mest framstående arkitekter.15           

Oundvikligen har detta, i kombination med högkvarterets funktion som internationell scen för i             

stort sett alla världens nationer, lett till att en hel del forskningsarbeten behandlat det. George               

Dudleys A Workshop for Peace behandlar byggnadens tillkomst16 och Ingeborg Glambeks artikel            

12 Ibid., p. 311. 
13 G. Deleuze & F. Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and schizophrenia, 1:a uppl., The Athlone Press, 
London, 1988, p. 303. 
14 U. Eco, ”Function and Sign: The semiotics of architecture”, i N. Leach red., Rethinking Architecture, 1:a uppl., 
Routledge, Abingdon, 1997, pp. 182-202. 
15 G. A. Dudley, A Workshop for Peace: Designing the United Nations headquarters, 1:a uppl., The Architectural 
History Foundation Inc., New York, 1994, pp. 32ff. 
16 Dudley, op. cit. 
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”The Council Chambers in the UN Building in New York”, är ett bland flera exempel som                

behandlar det estetiska uttrycket och individuella verk.17 Högkvarterets syfte i relation till vissa             

brukare har förändrats över tid, något som omnämnts, men inte diskuterats i relation till det               

visuella uttrycket. Inte heller har byggnaden undersökts i relation till företagsstaden och de             

aspekter som traditionellt utmärkt den. 

 

Industri- och företagsstäder, av olika slag, har behandlats i tidigare framställningar, men dessa             

arbeten förklarar främst fenomenets uppkomst och påvisar regionala skillnader, som i Garner et             

al The Company Town.18 Några samtida exempel presenteras inte i detta arbete. Av de arbeten               

som jag har tagit del av, undersöks inte begreppet i relation till samhällelig förändring och, i                

tidsmässigt anseende, senare kontext. Garners The Model Company Town,19 men framför allt            

Margret Crawfords Building the Workingman’s Paradise,20 skiljer sig från andra arbeten, i den             

bemärkelse att fokus ligger på de städer som planeras och uppkommer runt och omkring              

sekelskiftet 1900. Ett flertal andra arbeten har 1700- och 1800-talet som primärt            

forskningsområde, vilket kanske också beror på att fabriksägarnas metoder är tydligt definierade,            

och som mest uppenbara och påtagliga, under denna tid. Försök att hitta samtida eller              

kvarlevande exempel på företagsstäder har gjorts, men inga av dessa har, vad jag kunnat finna,               

tagit hänsyn till de samhälleliga förändringar som skett sedan industrialiseringen. I Crawfords            

exempel hamnar det estetiska uttrycket åt sidan och förhållandet fabriksägare/arbetare blir åter            

centralt.21 

 

1.5 Avgränsning 

Då någon djupare analys av individuella företagsstäder inte är relevant för arbetet, kommer en              

förkortad sammanfattning att presenteras, vari kännetecknande attribut läggs fram för jämförelse           

med studieobjektet. Dessa slutsatser är generella, men de är grundade på konkreta exempel, med              

koppling till ovan nämnd teori. Tolkning av den traditionella företagsstaden är viktig för arbetet,              

för att kunna jämföra syftet för de strategier som uppkommer i studieobjektet. Gemensamma             

17 I. Glambek, ”The Council Chambers in the UN Building in New York”, Scandinavian Journal of Design History, 
15 (2005), pp. 8–39. 
18 Garner et al, op. cit. 
19 Garner, op. cit. 
20 Crawford, op. cit. 
21 Ibid., pp. 211f. 
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drag är framställda efter företagsstäder i Nordamerika. Detta då några konkreta slutsatser            

sannolikt varit svåra att nå, om kulturella aspekter fått för stort utrymme. 

 

Arbetets forskningsobjekt är FN-högkvarteret i New York. Dess exteriör kommer att diskuteras            

med betoning på uttryck och byggnadsform, för att tolka dess symbolik och relation till              

omgivningen. Den rumsliga indelningen kulminerar i knutpunkter, där samtliga grupper av           

brukare möts. Bruk, makt och ideologi markeras i dessa rum på ett tydligt sätt, vilket är                

anledningen till att de tas upp i texten. En sådan knutpunkt, en sammanträdessal, kommer att               

tolkas mer ingående. Markörer för bruk och rummets centrala utsmyckningselement kommer           

även att tolkas. Ett sådant är muralmålningen, som ses på utifrån motiv, då det som den                

föreställer är relevant i sammanhanget. Historisk tolkning kommer att ske parallellt, vilket är             

anledningen till att den tillfälliga sammanträdessalen, som ersatte den huvudsakliga under en            

renovering, nämns. Detta innefattar rumslig form, placering, symbolik m.m. Arbetet kommer           

inte att behandla biblioteket, inte heller mindre rum, mellanrum, biytor och dylikt. 

 

1.6 Definitioner 

Traditionell företagsstad - avser den generella företagsstaden som används som jämförelseobjekt. 

Ny generations företagsstad - för att undvika förvirring, kommer undersökningsobjektet, när det            

omnämns i texten och meningens innehåll inte på ett klart sätt tydliggör vilken företagsstad som               

menas, föregås av ”ny generations företagsstad/nya generationens företagsstad”22. 

 

1.7 Disposition 

Arbetet kommer ta avstamp i en kort, övergripande beskrivning om estetikens och placeringens             

roll och inverkan i företagsstadens historia. Därefter förklaras företagsmässiga förändringar som           

skett sedan industrialiseringen, i relation till studieobjektet. Detta följs av en beskrivning av             

FN-högkvarterets byggnation och generell utformning. Analysen är uppdelad i tre delar, varje del             

återknyter till motsvarande delavsnitt i arbetets andra avsnitt och konkreta element tolkas.            

Symboliska funktioner relateras till reterritorialiseringsprocessen löpande genom detta kapitel.         

Analysen mynnar ut i en sammanfattning, vari arbetets konklusioner framställs. 

 

22 Crawford myntar denna benämning, ibid., p. 212. 
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2 Företagsstaden från ca 1850, till och med 1929 

2.1 Företagsstad, omgivning och gränser däremellan 

Företagsstäder uppfördes på isolerade platser, så att tillgång till råvaror och energi kunde             

säkerställas,23 i princip alltid på tidigare obebyggd mark.24 Stadens uppkomst förutsätter en urban             

revolution, d.v.s. tillräcklig deterritorialisering av platsen.25 Deterritorialisering sker genom         

avdelning av en plats från dess omgivning,26 varpå social och fysisk struktur nedmonteras. Denna              

process börjar när marken tas i anspråk för att bygga företagsstaden. Tidigare var den del av                

naturen, vilda djur kan ha rört sig där, buskage växte fritt o.s.v. Deterritorialiseringsprocessen             

avdelar den, djuren har inte längre tillträde, dess fysiska struktur nedmonteras, buskar och träd              

huggs ner. 

 

Reterritorialisering sker genom uppkomst av annan fysisk, och gemensam social, struktur på            

platsen. För att bli en stad måste den följa en kodning, vägar måste leda till och från den, vilket                   

ger upphov till väl definierade in- och utgångar, dessa definierar staden, var den börjar och               

slutar.27 I Indian Hill, Massachusetts, markerar en bro ingången till staden.28 Ett vägnät             

sammankopplar staden, och skiljer den från omgivningen som en enhet, snarare än ett antal              

byggnader. Obebyggd omgivning och avlägsen placering gör att någon fysisk, yttre barriär inte             

krävs om sammanhållningen är lyckad, då kontrasten mellan byggt kontra obebyggt blir påtaglig.             

Företagsstadens urbanisering, vilket vi kommer se i FN-högkvarteret, skapar nya utmaningar för            

urskiljande av ett mer kompetitivt stadslandskap. 

 

Gränser inom företagsstaden tenderar efter hand att bli mer fysiskt påtagliga. I ett försök att               

förhindra strejk och ge sken av överbryggda sprickor mellan fabriksägaren och arbetare, så             

avdelas fabriken från bosättningen. Detta sker både genom vägar och murar,29 men naturliga             

barriärer används också.30 I båda fallen blir avdelningen naturlig, i det förra då flödet av               

23 Ibid., p. 33. 
24 Garner, op. cit., p. 53. 
25 F. Guattari, ”City/State”, i N. Leach red., Rethinking Architecture, 1:a uppl., Routledge, Abingdon, 1997, p. 313. 
26 Deleuze & Guattari, op. cit., p. 432. 
27 Ibid., pp. 508f. 
28 Crawford, op. cit., p. 111. 
29 S. Buder, Pullman: An experiment in industrial order and community planning 1880-1930, 1:a uppl., Oxford 
University Press, New York, 1967, p. 56. 
30 Crawford, op. cit., p. 110. 
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människor och ting är nödvändig för stadens uppkomst, i det senare då den symboliserar en               

naturlig avdelning av de två. Detta trots att fabrik och bosättning ägs och kontrolleras av               

fabriksägaren. Resultatet blir att blickens tillgänglighet inte når arbetsplatsen från hemmet eller            

vice versa.31 I den nya generationens företagsstad kommer de inre gränserna, vilket vi kommer              

att se, snarare relatera till det faktum att nya grupper av brukare får tillgång till den. 

 

2.2 Brukare av platsen 

Primär brukare av företagsstaden var arbetaren, på så sätt fanns en social identitet, gemensam för               

de som befinner sig på platsen. Reterritotiralisering kan ske, vilket vi sett, både genom              

förändring av platsens fysiska struktur, men också genom gemensam social identitet.32 Arbete            

definierar alltså staden, lika mycket som dess arkitektoniska uttryck gör. Delningen av fabrik och              

bosättning är ett försök att maskera denna betydelse, platsen ska symbolisera, inte arbete utan,              

gemenskap.33 Bosättningen blir arbetarens domän, där denne ska ha större känsla av egenmakt,             

och fabriken fabriksägarens. Arbetaren skulle inte tänka på fabriken i hemmet, vice versa skulle              

han inte tänka på hemmet i fabriken. Det förra då hemmet skulle konnotera stabilitet och lugn,                

något som fabriken inte gjorde under denna tid, den senare då arbetseffektivisering kunde             

uppnås, med full fokus på arbetet denne skulle utföra. I verkligheten ges arbetaren inte större               

makt i bosättningsdelen, utan maktbruk övergår till mer subtila former, i flera fall presenteras              

dessa vara till dennes fördel. Ett exempel är tillgång till kultur, som ska uppfattas vara bildande,                

men egentligen förmedlar en företagets samhällsanda.34 

 

Företagsstadens yttre gräns, som uppstod till följd av att den sågs som en samlad enhet, blev                

påtaglig för arbetaren, som på grund av avlägsen placering, inte kunde röra sig från den. I den                 

nya generationens företagsstad är tillgång till bil, eller motsvarande effektivt färdmedel, praxis,            

vilket möjliggör effektiv förflyttning till och från platsen. 

 

Företagsstaden presenteras för den utomstående genom dess fasader. Besökaren kunde röra sig i             

staden, men tillhörde den inte, denne kom in i staden, men inte inpå staden. Vissa städer tillät                 

31 Garner, op. cit., p. 156. 
32 Deleuze & Guattari, op. cit., p. 508. 
33 Crawford, op. cit., p. 105. 
34 Garner, op. cit., pp. 78ff. 
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inte besökare,35 då skulle stadens helhetsintryck, på avstånd, återspegla denna bild, något som             

återknyter till relation stad kontra omgivning. Man ska komma ihåg att tillträde till             

företagsstaden i alla fall skedde med fabriksägarens tillåtelse, då marken var privatägd. Avlägsen             

placering kunde också förhindra besökare från att komma dit, i detta syfte fungerade stadens              

osynliga gräns både utåt för arbetare, och inåt för besökare. Den nya generationens företagsstad              

drar nytta av sin centrala placering, mitt i den redan etablerade staden. Detta medför intressanta               

aspekter kring vad byggnaden ska representera för olika grupper, vilket vi kommer att se              

exempel på i FN-högkvarteret. 

 

2.3 Estetikens roll 

Omkring sekelskiftet 1900 används arkitektur och design, utan motstycke i tidigare           

företagsstäder, för att förmedla fabriksägarens budskap. En samlad arkitektonisk stil skulle locka            

arbetare till platsen och återspegla det goda förhållandet mellan fabriksägare och arbetare.36            

Stilen var ibland förankrad till lokal byggnadstradition och skulle då simulera dess sociala             

ordning och konnotera det den gjort preindustrialism. I Tyrone, New Mexico, används spansk,             

kolonial arkitektur för att återknyta till strikt hierarki, och stabilitet, i Indian Hill, då stugor, med                

variation i utformning, skulle simulera högre klass och byggnadstypen konnotera familjeliv.37           

Det visuella uttrycket fick också en större uppgift vid uppdelningen av fabrik och bosättning. Det               

skulle sammanlänka staden, så att den sågs som en stad, och inte två. När företagsstaden               

urbaniseras behöver det arkitektoniska uttrycket relatera till omgivande bebyggelse på nya sätt,            

vilket vi kommer att se i FN-högkvarteret. 

 

Vid uppdelningen, fabrik och bosättning, träder det visuella in i den senare och fyller en mer                

subtil roll för att förmedla budskap. Företaget Norton skapar bl.a. fanor och flaggor med stadens               

symboler, som placeras på byggnader och för att bäras i parader.38 

 

Utformningen av fabrikens interiör fyllde också en viktig funktion. Stora fönster gav mycket             

ljusinsläpp, och ljust målade väggar skulle reflektera ljuset.39 Breda gångar skulle ge rörlighet             

35 Crawford, op. cit., p. 30. 
36 Ibid., p. 101. 
37 Ibid., pp. 129, 139, 113f. 
38 Ibid., p. 105. 
39 Buder, op. cit., p. 57. 
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och gångbroar, som sammanlänkade våningsplan i olika byggnader, gjorde att arbetaren slapp            

röra sig ner på marken för att nå en annan byggnad. Självklart var syftet, för samtliga av dessa                  

aspekter, arbetseffektivisering, då George Pullman, en av de första att betona arkitektur och             

design i företagsstaden, själv menade att en frisk och glad arbetare bidrog till att öka               

produktiviteten.40 Crawford identifierar år 1929 som markör för den ”nya” företagsstadens slut.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Ibid., p. 58. 
41 Crawford, op. cit., pp. 200f. 
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3 En ny generations företagsstad 

3.1 Strukturell förändring 

Företaget har, sedan industrialiseringen, genomgått strukturell förändring.42 Detta har lett till att            

företagsstaden, i dess traditionella form, inte kan existera på samma villkor som tidigare, i ett               

postindustrialiserat samhälle. Tidigare hade företagen producerat en fysisk produkt, att          

platsspecifika råvaror inte längre krävs har öppnat upp för företagsstadens urbanisering. Detta            

har lett till ett tillgängliggörande av platsen för andra grupper av brukare, i vilket det visuella blir                 

centralt. De visuella uttrycken i allmänhet, arkitektur och utsmyckning i synnerhet, måste, på ett              

helt annat sätt än tidigare, tala för företagets mål och vad det symboliserar. 

 

Som sagt, så säljs en tjänst, snarare än att produktion sker, i den nya generationens företagsstad.43                

Till följd av detta kan aktörens vinst komma att räknas i annat än pengar, något som kan ses i                   

FNs uppbyggnad. Trots att det är en vinstdrivande organisation, och beroende av pengar för att               

bedriva verksamhet, så räknas vinst i hur framgångsrik tjänsten är och pengarna som strömmar              

till organisationen regleras därefter. 

 

Tjänsten FN säljer är, formellt sett, en plattform för alla världens nationer att föra samtal.               

Ideologin som det visuella ska symbolisera, konnotera, ska vara öppenhet, tillgänglighet,           

genomsyn och transparens. Arkitekturen har central roll i reterritorialiseringsprocessen, för att           

stärka FNs image, som blir alltmer central då de inte säljer en fysisk produkt.44 Byggnaden, som                

uppfördes ett fåtal år efter bildandet av FN, ska alltså fungera för att stärka trovärdigheten för                

den och dess tjänst. På senare år har större krav ställts på säkerhet, något som kommer i konflikt                  

med dessa konnotationer. Samtidigt som den ska symbolisera öppenhet och vara tillgänglig, sker             

tillbakatramp på dessa områden, för vissa brukare. 

 

Bilens tillgängliggörande för arbetaren,45 hade redan försvagat och ifrågasatt nödvändigheten för           

en, av fabriksägaren kontrollerad, bosättning, i anknytning till fabriken. När företagsstaden           

42 Deleuze, op. cit., pp. 310f. 
43 Ibid., p. 311. 
44 Foster, loc. cit. 
45 Crawford, op. cit., p. 201. 
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urbaniseras försvinner nödvändigheten för denna del av företagsstaden helt, då det           

omkringliggande stadslandskapet erbjuder bostadsmöjligheter med goda förbindelser till platsen. 

 

3.2 Kort beskrivning av platsen 

Förenta Nationernas högkvarter är beläget på 405 East 42nd Street, New York City, Förenta              

Staterna. Landområdet ligger på Manhattans östra utkant och gränsar till East River. De fyra              

huvudsakliga byggnaderna av komplexet är belägna i dess södra halva och en            

trädgård/skulpturpark utgör den norra (Bild 1). 
 

 
Bild 1: Kartan visar relationen mellan byggnadskroppar, generalförsamlingen längst till vänster, 

konferensbyggnaden ovanför till höger, och sekretariatet snett till vänster nedanför den förra. 

 

Komplexet har fyra huvudsakliga byggnader, biblioteket, generalförsamlingen, sekretariatet och         

konferensbyggnaden. Sekretariatets västra sida, och generalförsamlingens södra gavel, ramar,         

tillsammans med biblioteket, in till en rundel. Byggnadernas placering är ordnade efter            

effektivitet vad gäller rörelse mellan dem för de olika brukarna. Ankomst sker i enlighet med de                

olika färdmedel som olika brukare väntas ankomma med till komplexet och byggnadernas            

placering är ett resultat av detta.46 

 

Det strama modernistiska uttrycket, som utmärks av genomgående, fåtalig materialanvändning          

och strama former med avskalad ornamentik, är ett resultat av det internationella arkitektrådet             

46 Secretary-General, Report to the General Assembly of the United Nations by the Secretary-General on the 
Permanent Headquarters of the United Nations, juli 1947, pp. 12f. 
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som ritat det. Rådet bestod av Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Wallace Harrison m.fl. Harrison              

ledde arbetet.47 

 

Generalförsamlingen är till formen en bikonkav rektangel, även taket är av konkav form. En              

centralt markerad kupol markerar mitten för komplexets största sammanträdessal. Den norra           

gaveln sträcker sig högre än den södra. Fasaden för den förra består av 25 vertikala fönsterband,                

med marmorklädda ytor, och opakt glas, omväxlande. Linjerna löper vidare ut i stenbeläggning             

som bildar ett litet torg framför entrén, som sammankopplar byggnaden och parken. Den södra              

fasaden består av ett inskjutet fönsterparti och en ramp som leder upp till andra våningen. 

 

Konferensbyggnaden är sammankopplad med generalförsamlingen i dess sydöstra kant.         

Byggnaden är i två våningar med ett genombrutet plantak, med en indragen tredje våning.              

Byggnaden huserar tre primära sammanträdessalar och ett antal mötesrum. Kamrarna är           

placerade i byggnadens östra sida, men vy över floden. 

 

Sekretariatet, även känd som FN-skrapan, är komplexets högsta byggnad, och har 39 våningar.48             

Den är sammankopplad med konferensbyggnaden i dess sydvästra sida. Planmässigt är           

byggnaden en långsmal rektangel. Kortsidorna är klädda med marmor och de båda långsidorna             

med fönster, i en s.k. curtain-wall. Fönstren är uppdelade i mindre horisontella och vertikala fält               

med aluminiumkarm och fyra, större, horisontella väggfält. Glasen är täckta med en reflektiv             

mörkblå film. 
 

3.3 Företagsstadens urbanisering 

Urbanisering, in till ett mer kompetitivt stadslandskap, ställer nya krav i form av barriärer,              

enhetlighet och representation. Komplexet är beläget på en plats som tidigare var en del av               

staden och bestod av hus och gator. En deterritorialisering av staden skedde när denna              

byggnation revs, och personerna som bodde och arbetade på platsen förflyttades, för att göra              

plats för FN-högkvarteret. Reterritorialisering kan ske, vilket vi sett, både genom förändring av             

47 Public Inquiries, UN Visitors Centre, ”Fact Sheet”, United Nations Visitors Centre, 09-2020, p. 1, 
https://visit.un.org/sites/visit.un.org/files/unhq_2019.pdf, hämtad 22/12-2020. 
48 Angående byggnadsspecifika uppgifter, se M. Isitt, United Nations: The story behind the headquarters of the 
world, 1:a uppl., Max Ström, Stockholm, 2015, p. 65. 
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fysiskt landskap, men också genom social sådan. Likt företagsstaden genomgår en ny            

generations företagsstad en urban revolution. Tröskeln för kodning som måste uppnås tar, på ett              

liknande sätt, form, i det tydligt definierade området, markerade in- och utgångar och vägar som               

sammankopplar.49 

 

Komplexet skiljer sig från den traditionella företagsstaden på så sätt att den inte är en bosättning.                

Detta hade bilens tillgängliggörande och begränsningar i företagens ägande av bostäder stoppat.            

Traditionellt sett hade en enhetlig social identitet utgjort en central del i företagsstaden, d.v.s de               

som befann sig på platsen var där för att utföra arbete. Att FN-komplexet saknar bosättning, i                

kombination med att det bjuder in fler grupper av brukare, betyder att någon bred social identitet,                

gemensam för de på platsen, inte finns. Platsens reterritorialisering fastställs därför           

huvudsakligen genom dess fysiska, visuella förändring, m.a.o arkitektur, design och          

landskapsarkitektur. 

 

Komplexets sammanhållning, resultatet av reterritorialiseringsprocessen, tar fysisk form, både i          

uttryck och form av stängsel, men också, vilket vi kommer att se, i byggnadsform, fasad och                

placering. Stängslet kopplar ihop komplexets byggnader, med de obebyggda ytorna, och ramar in             

dem båda. 

 

Komplexets första barriär var ett ornamentalt järnstängsel. Det var indelat i sektioner av fem              

avtrubbade rektanglar i bredd och fyra i höjd. Korta stänger sammanlänkade rektanglarna på             

mitten av sidorna. Samma utformning återkommer i grindarna. In- och utgångar markeras genom             

mindre höjdskillnader, då stängslet står, medan grindarna inte står, på upphöjd bas (Bild 2). 
 

49 Guattari, loc. cit. 
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Bild 2: I förgrunden syns komplexets förra stängsel, notera höjdskillnad mellan stängselparti t.h., och grindparti t.v., 

i bild. 
 

Sociala koder, specifika för vårt samhälle, gör att vi ser stängslet och uppfattar det som en barriär                 

mellan en plats och en annan. Det denoterar m.a.o sin primära funktion som det gör möjligt, att                 

dela av två platser och genom att rama in en plats, reglera flöde.50 Den primära funktionens                

effektivitet kan ifrågasättas, då den låga höjden och glesa ornamentiken, med horisontella            

element, medför brister i att på riktigt förhindra någon från att klättra över det. Funktionen blir                

därför snarare symbolisk än effektiv/reell, m.a.o. så ska representera en gräns, som då ska vara               

tillräcklig för att förhindra tillträde mentalt, snarare än fysiskt. Stängslet konnoterar, genom dess             

glesa ornamentik, genomsyn och låga höjd en tillgänglighet och öppenhet. Den primära            

funktionens effektivitet kan, på de symboliska funktionernas bekostnad, ifrågasättas. Sannolikt är           

stängslets konnotationer mer centrala, då de ska ha ett visst intryck på besökaren, vilket är               

anledningen till detta. 

 

Nya stängsel kommer på plats 2004.51 Vertikalt påföljande stänger, i parallella led, med två              

horisontella överliggare, utgör stängslet som löper in mot staden, vilket är närmare dubbelt så              

högt som det tidigare. Utmed komplexets sidor står ett, nästa dubbelt så högt, i jämförelse med                

det in mot staden, kedjelänkstängsel (Bild 3). 

50 Eco, op. cit., p. 185. 
51 ”UN to upgrade security at New York Headquarters”, UN News, 6/5-2004, 
https://news.un.org/en/story/2004/05/102642-un-upgrade-security-new-york-headquarters, hämtad 30/11-2020. 
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Bild 3: Ursprungligt stängsel kan ses ovanför soptunnorna i förgrunden, vilket till en början var upp till den gula 

skylten och påökats i höjd vid ombyggnation. Stängsel t.h. i bild är uppfört samtidigt som det t.v. Notera 

höjdskillnader. 
 

I barriären utmed komplexets västra sida, in mot staden, vill man återskapa vad det tidigare               

stängslet konnoterade. Därför nöjer man sig med mindre än vad säkerheten egentligen kräver,             

d.v.s. relativt låg höjd, genomsyn, enkelhet i form o.s.v. och understödjer hellre med mer subtila               

tekniker, bl.a. övervakningskameror och ökad vaktnärvaro. Kontrasten blir påtaglig vid          

jämförelse av denna barriär och de ut med de norra och södra sidorna. Det mer än dubbelt så                  

höga, kedjelänkade stängslet, med stålrörsram, konnoterar motsatsen till tillgänglighet och          

öppenhet. Först när man tar sig tiden att röra sig runt komplexets långsträckta form, till den norra                 

och södra gaveln uppenbaras detta stängsel. Egendomligt nog är det skymt av träd och buskage i                

norr, och biblioteksbyggnaden i söder, vid ankomst inifrån staden, vilket är varifrån flödet av              

besökare beräknas ankomma.52 

 

Nödvändigheten för inhägnad uppkommer i den nya generationens företagsstad, i och med            

urbaniseringen. I den traditionella företagsstaden behövdes inte någon sådan barriär, då avlägsen            

placering, i kombination med att effektiva färdmedel inte var tillgängliga i någon större             

uträckning, räckte. Trots att barriären utåt inte var fysisk, så hade denna osynliga barriär              

förhindrat arbetaren från att lämna platsen. I den nya generationens företagsstad uppkommer            

barriären fysiskt, då inte för att hålla arbetaren på platsen, utan för att reglera inflöde av                

52 Secretary-General, op. cit., p. 13. 
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människor från omgivningen. Det är viktigt att stängslets konnotationer är i enlighet med det              

företaget vill symbolisera, vilket är anledningen till att det första stängslets konnotationer var             

mer centrala än säkerheten. Det är också anledningen till att de andra, senare stängslen, in mot                

staden och utmed kortsidorna, skiljer sig i utformning och att de senare döljs av byggnation och                

landskap. In mot staden kompromissas säkerheten för att det symboliska budskapet,           

konnotationerna, ska vara centrala i hur komplexet uppfattas. Bilden av tillgänglighet är viktigare             

än faktisk tillgänglighet. 

 

I FN-högkvarteret sker anpassningen i relation till den direkta omgivningen, snarare än historiskt             

och med anknytning till platsen, som i företagsstaden traditionellt. Då hade den specifika             

byggnadsstilen inte utgjort gräns mot omgivning, då det inte fanns någon omgivande byggnation             

att förhålla sig till. Istället var det faktum, att byggnaderna hade en enhetlig stil, och dess                

placering i relativ närhet till varandra, resultatet till att en gräns mellan stad och omgivning               

upprättades. I FN-högkvarteret måste stilen anpassas till omgivningen, men det måste också vara             

något nytt, något som urskiljer den stilmässigt. Detta uppnås genom användning av få olika              

material i enhetlig färgskala, d.v.s. marmor, betong, glas, aluminum, men också genom att inte              

bebygga stora delar av ytan, och att bygga lågt. Då omgivande byggnation, vid uppförandet,              

bestod och fortfarande till en stor del utgörs av tegelbyggnation, blir kontrasten påtaglig. Genom              

detta uppfattas den som en egen sammanhållen enhet och förväxlas inte med ännu några              

individuella huskroppar, i stadens uppbrutna helhet. 

 

Intrycket kan, som sagt, också förstärkas genom att inte bygga, att lämna stora ytor öppna, vilket                

utmärker den från omgivningen. Allmänheten förväntas ankomma med tåg och en av de gator              

som leder från tågstationen till komplexet är 43rd st.53 Att besökare förväntas ankomma från just               

denna gata understryks av att den avslutas i ett monument, som relaterar till FN, med en                

inkorporerad trappa (Bild 4). Denna leder besökaren ner på markhöjd, då 43rd st. är upphöjd               

över marken. Denna gata leder rakt fram till sekretariatet och vid ankomst ser man till en början                 

inte marken som komplexet står på. Den obebyggda ytan mellan sekretariatet och staden ger              

därför intryck av att byggnaden befinner sig skild från den, på en egen ö (Bild 5). 
 

53 Loc. cit. 
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               Bild 4: Trappan som leder ner från 43rd st. till marknivå.                  Bild 5: Från 43rd st. 
 

Sekretariatets placering, både som en vägg vid stadens slut, men också med fönstervägg in mot               

staden, skapar effekter. Vid ankomst från 43rd Street upptar denna byggnad hela synfältet.             

Vanligtvis går gatorna på Manhattan i parallella led, så att vägens blickfång är oförhindrat. Det               

man hade förväntat sig av att komma från denna gata, var ett klart blickfång ut över vattnet, vid                  

stadens slut. Istället möter man en byggnad, med en reflektiv film, som smälter ihop med himlen,                

på de ställen där den inte reflekterar staden in mot sig själv (Bild 5). 

 

Ett fönster denoterar genomsyn, ut eller in beroende på dess form, utförande och placering.54              

Komplexets enda byggnad, med fönsterparti in mot staden, vid ankomst från väst, är             

sekretariatet. Hela sidan består av fönster, som endast är uppdelad av tunn aluminiumkarm och              

tre horisontella väggfält. Genomsyn in är förhindrad, istället reflekteras staden vi befinner oss i              

när vi betraktar den. Fönstrens utformning, deras film, förhindrar insyn från staden, den som ser               

mot byggnaden för att se in, stöts bort. Byggnadens innehåll är, trots 39 våningar av fönster,                

otillgängligt från platsen i staden utanför komplexet. 

 

Den övriga byggnationen på platsen, d.v.s. generalförsamlingen, konferensbyggnaden och         

biblioteket, har låg höjd i relation till sekretariatet och omgivande byggnation. Detta sänder             

också ett visst budskap, man kan, men behöver inte bygga högt på platsen, något som ger dubbel                 

54 Eco, op. cit., pp. 184f. 
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effekt i stadslandskapet, då anledningen till generell höjdförskjutning i storstaden var ett resultat             

av höga markpriser. Sammanträdessalarna har heller inga fönsterpartier in mot staden, vilket            

förhindrar insyn i process. Detta kompenserades för med att allmänheten bjöds in att ta del av                

processen, vilket senare förhindrades, mer om detta längre fram. 

 

Kraven som ställdes på stadens urskiljande från omgivningen föll inte på det visuella uttrycket i               

företagsstaden traditionellt, då kontrasten natur kontra urbant var påtaglig nog. Det visuella            

fyllde istället en större roll för att sammankoppla fabrik och bosättning, som var avskilda. Att               

inte bygga blir en viktig aspekt i urskiljandet av FN-högkvarteret från omgivningen och en yttre               

barriär blir på så sätt också nödvändig för att sammanhålla de olika ytorna. Viljan att se                

företagsstaden som en sammankopplad enhet är gemensamt för de båda, men hur det uppnås,              

d.v.s genom avlägsen placering utan omgivande bebyggelse, eller central placering med           

arkitektur som urskiljer den och barriär som ramar in, skiljer dem åt. 

 

3.4 Nya brukare 

Bilen hade möjliggjort för arbetaren att bosätta sig utanför företagsstaden55 och fabriksägarens            

direkta makt över denne hade begränsats.56 Bostäder är, i en ny generations företagsstad, inte del               

av konceptet, då arbetarna är bosatta utanför komplexet och pendlar till och från det. De former                

av kontroll över brukaren tog, måste alltså, i en ny generations företagsstad, vara mindre direkta               

och mer subtila. Istället för att begränsa, så ska platsens uttryck ha inverkan på brukaren. 

 

Företagets förändring och inflyttande till staden gör att företagsstaden måste etablera sig på nya              

sätt. För FN-högkvarteret handlar det om att skapa trovärdighet och transparens, något som             

byggnaderna i sig själva skulle konnotera. För att inte endast symbolisera detta utåt, bjuds              

brukare som traditionellt sett inte är kopplade till företagsstaden in till platsen. 

 

FN-högkvarteret uppfördes med bruk, behov och förväntning i åtanke. Brukare är indelade i fyra              

huvudsakliga grupper, delegater, kontorspersonal, press och allmänhet.57 Med varje grupp följer           

egen in- och utgång till och från komplexet och egna in- och utgångar till de gemensamma                

55 Crawford, loc. cit. 
56 Garner, op. cit., p. 221. 
57 Se bl.a. Secretary-General, op. cit., p. 18. 
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byggnaderna, vilket leder till egna ytor att bruka o.s.v. Vissa byggnader är alltså exklusivt              

brukade av några grupper, exempelvis har allmänheten inte tillträde till sekretariatet eller            

biblioteket, medan andra ytor är tänkta att brukas av samtliga, exempelvis generalförsamlingen            

och konferensbyggnaden. Flöde och rörelsemönster är viktigt, då syfte för tillträde skiljer sig             

mellan de olika brukarna, likaså inverkan det visuella ska ha på dem. 
 

 
Bild 6: Bilden, tagen från norr, visar, t.v. om rundeln, delegaternas och kontorspersonalens ingång. Vägen leder, från 

grinden, till delegaternas ingång till generalförsamlingen, på dess västra sida, markerat av ett entrétak. Längre bort i 

bilden, ovanför den konkava strukturen, snett t.v. om generalförsamlingen, skymtar allmänhetens ingång. 

 

Tillträde sker i enlighet med de färdmedel de olika grupperna tänks ankomma med.58 I bilden kan                

vi se att delegater och kontorspersonal förväntas ankomma med bil. De ankommer t.v. om              

rundeln, där de antingen fortsätter runt den, för att bli avsläppta vid sekretariatet, och bilen               

fortsätter ut där de kom in, eller svänger vänster, blir avsläppta vid delegaternas entré till               

generalförsamlingen, och bilen fortsätter längs med den konkava strukturen t.v. i bild för utfart              

vid dess slut. Ankomsten vittnar om ett konstant flöde av biltrafik, i vilken delegaterna, på ett                

smidigt vis, kan bli avsläppta, och bil och chaufför kan fortsätta ut från komplexet. Att arbetaren                

är den som förväntas ankomma med bil är ett direkt resultat av dess tillgängliggörande. 

 

Allmänheten ska ankomma till fots.59 Denna ingång är placerad norr om delegaternas och             

kontorspersonalen. För att undvika förvirring så är en konkav betongstruktur placerad mellan            

58 Se bl.a. ibid., pp. 12f. 
59 Se bl.a. loc. cit. 
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dem (Bild 6). Detta understryks också av att grindarna vid delegaternas entré var bredare, för att                

bilarna skulle kunna passera genom dem. Numera får besökare inte tillträde vid komplexets yttre              

barriär, utan måste genomgå extern kontroll, på annan plats, för att bli godkänd och därmed få                

tillträde. Besökaren möter alltså inte komplexet vid dess gräns, utan på annan plats.             

Tillträdesförskjutningen för besökaren resulterar i att komplexet alltså inte längre utgör det första             

intrycket, och stängslet och byggnadernas konnotationer av öppenhet, tillgänglighet, blir färgade           

av den plats som möter besökaren först, som ger denne tillträde till en förlängning av               

FN-högkvarteret. 

 

Traditionellt sett hade företagsstaden inte, som i FN-högkvarteret, förutsatt ett konstant flöde in i,              

och ut ur, den. Brukare av företagsstaden var en homogen grupp. Företagets förändring, vilket              

leder till dess urbanisering, gör det nödvändigt att öppna upp platsen för fler brukare. Markerade               

ingångar, som hade definierat företagsstadens början och slut, blir därför, i FN-högkvarteret,            

också nödvändiga i relation till de olika brukarna. Detta handlar både om att reglera flöde och                

markera ingång, men också att tydligt visa att komplexet inte är en del av staden, det är en egen                   

enhet. 

 

Uppdelningen interiört är efter bruksgrupp och beräknat flöde. Dessa rörelsemönster har           

begränsats för allmänheten. Såvida de inte tar en guidad tur, som för övrigt inte pågår när                

sammanträde sker, så har de inte längre möjlighet att besöka sammanträdessalarna. De har inte              

heller tillgång till de biytor som leder dit. Syfte för tillträde, för allmänhetens del, handlade               

tidigare om en öppenhet i process, man kunde deltaga, vara del av platsen. Begränsningarna har               

ändrat själva syftet för denna grupps bruk av platsen, de leds, från tillträde på komplexet, in mot                 

entrén, vilken man är begränsad till, utöver centralhallen ett våningsplan ner, där man finner en               

cafeteria, och diverse butiker med souvenirer, postkontor, bokaffär, m.m. Allmänhetens syfte att            

vara där har alltså gått från att vara delaktighet, för att skapa en känsla av tillgänglighet och                 

transparens, till att bruka ovan nämnda funktioner på platsen. 

 

Syftet har sedan uppförandet varit uppvisning, då även tillträde till sammanträdessalarna antydde            

tyst iakttagelse av process, d.v.s. se verksamheten i verket. Innan begränsningarna skedde            

antydde det faktum att allmänheten fick delta, delaktighet. När denna grupp nu endast får ta del                
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av platserna i ett lösryckt sammanhang, förstärks påtagligheten för tillträdets syfte. Likt            

besökaren i den traditionella företagsstaden, som kom in i staden, men inte inpå den, kommer               

besökaren av FN-högkvarteret in i det, visserligen längre än besökaren hade kommit in i              

företagsstaden traditionellt, men likväl inte inpå den. Begränsningen påminner besökaren att den            

är en utomstående, som inte är en del av gemenskapen, man står på utsidan och ser in. 

 

Syftet med att öppna upp har alltså lyckats, för trots att den centrala tillgängligheten, som var så                 

viktig för organisationens trovärdighet, försvunnit, så ger intrycket av byggnaden sken av            

tillgänglighet, en kvasitillgänglighet. Att besökare inte längre får ta del av session i             

sammanträdessalarna är inte något som skyltas med. Besökaren går alltså inte miste om den              

tillgång de glömt bort att de hade till att börja med. 

 

3.5 Det arkitektoniska uttryckets budskap 

Sammanträdessalarna fungerar som knutpunkter på komplexet, vari samtliga brukare möts. Vid           

uppförandet anvisades varje grupp tydligt definierade ytor i rummet att bruka. Syftet för deras              

medverkan i salen blir påtagligt i utformningen. 
 

Interiörens betydelse för olika brukare och del i reterritorialiseringsprocessen är något som inte             

existerat på samma sätt i tidigare företagsstäder. Att markera bruk i det visuella var inte               

nödvändigt då företagsstaden traditionellt brukades av en homogen grupp, arbetare.          

Reterritorialiseringsprocessen, hade till stor del därför skett genom social gemenskap, d.v.s.           

arbete hade, genom arbetarna, kommit att definiera staden. I FN-högkvarteret är olika brukare på              

platsen av vitt skilda anledningar, vilket lägger reterritorialiseringens uppgift på det visuella.            

Genom att se till den visuella utformningen av en sammanträdessal, där samtliga grupper av              

brukare skulle mötas, kan funktioner för bruk och symboliska sådana fastställas, för att se vad de                

säger oss om platsen. Säkerhetsrådets sammanträdessal är ett exempel på en sådan. 
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        Bild 7: Säkerhetsrådets sammanträdessal år               Bild 8: Säkerhetsrådets sammanträdessal, nuvarande  

                       1953, vy mot sydväst.                                                    utseende, vy mot nordväst. 
 

Rummet är till formen en rektangel, som är uppdelad i två delar. Den östra delen, består ett                 

konferensbord med stolar, i form av en genombruten cirkel, och fler stolar utmed långsidorna.              

Detta utrymme brukas av delegater och personal. Ingång sker från norr och söder, d.v.s. rummets               

långsidor, från byggnadens andra våning.60 Den västra delen utgörs av upphöjd publikläktare.            

Vid rummets tillkomst var två tredjedelar av denna avsedd för allmänheten, resten för pressen,              

den senare i anslutning till den östra halvan. Inträde sker från tredje våningen, i väst.61 Ett lågt                 

väggfält ramade in den östra delen och avdelade de två halvorna. Detta väggfält har, efter               

renoveringar, tagits bort och avdelningen flyttats västerut. Utmed rummets norra och södra            

väggar finns, i den östra delen, bås för översättare. Fönstren utmed floden är täckta av gardiner                

utmed sidorna, och en muralmålning i mitten (Bild 9). Punktljus är integrerade i taket, i en                

cirkulär formation över konferensbordet, och en diagonal, rektangulär över den västra. 

 

Deterritorialiseringen skedde, dels när tidigare byggnation på platsen revs, men också i            

reterritorialiseringen av rummet, i.o.m. att världen utanför stängs ute. Att fönstren blockeras,            

vilket de gjorts i samtliga sammanträdesrum, lösrycker rummet från världen utanför och den             

direkta omgivningen. Ljussättningen är, trots de stora fönstren ut mot floden, artificiell. Detta då              

kvaliteten på mediaproduktion skulle standardiseras.62 En artificiell ljussättning, snarare än          

naturlig, bidrar till det standardiserade rummet, inte påverkat av väderförhållanden eller tidpunkt            

60 Se planritning i E. Stoller, The United Nations, 1:a uppl. Princeton Architectural Press, New York, 1999, p. 92. 
61 Se planritning i Dudley, op. cit., p. 329. 
62 Secretary-General, op. cit., pp. 30f. 
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på dygnet. Ljussättningen markerar rummets centrala del. Över konferensbordet är punktljusen           

placerade i cirkel, runt om, och innanför, åtta ljusen av större storlek (Bild 7, 8, 9). 
 

 
Bild 9: Säkerhetsrådets sammanträdessal, vy mot öster. 

 

Interiörens utformning kan säga oss något om förväntan och syfte, på och för brukarens närvaro.               

En stols denotation, dess utilitas, är ett säte, någonstans att sitta.63 Sett till konferensbordet och               

stolarna som omger det, kan en strikt och bestämd hierarki inom en viss grupp av brukare                

fastställas, något som, i vidare tolkning, kan förlängas till rummet som helhet. Utmed             

konferensbordets yttre sida står ett antal fristående karmstolar (Bild 9). Bakom varje sådan stol              

finns fyra, i golvet förankrade, stolar. Dessa är placerade med mellanrum till de, till sidan               

nästkommande, fyra stolarna. Att de bakomstående stolarna följer bordets form, istället för att             

vara placerade i ett rakt mönster, likt de utmed sidorna, indikerar en relation mellan dem och den                 

ensamma karmstolen i direkt ansluning till bordet. Även att stolarna är av samma färg              

understryker denna relation. 

 

Utöver karmstolens placering, i direkt anlutning till bordet, konnoterar dess form, en konnotation             

som uppstår i relation till bakomstående stolar, högre status. Det finns en karmstol för var fyra                

bakomstående. Karmstolarna är de enda fristående stolarna i salen, detta utmärker dem i relation              

till de övriga, i golvet förankrade, stolarna. Brukaren av karmstolen har också tillgång till en               

bordsyta vilket, i kombination med att de bakomstående stolarna inte har detta, säger något om               

63 Eco, op. cit., p. 187. 
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brukaren av dessa stolarna. De ska se och lyssna, vilket understryks av att en mikrofon finns i                 

anslutning till karmstolen, och hörsnäckor i anslutning till de bakomstående. Detta indikerar en             

rörlighet, personen som brukar den sitter inte förankrad i sin plats för att observera. 
 

 
Bild 10: Stolar utformade för bruk av pressen. Bordets ergonomiska och funktionalistiska utformning relaterar till 

förväntad användning. 

 

Pressens stolar har, på höger sida, inbyggda, uppfällbara bord. De är sammankopplade med             

stolen, men är inte relaterade till dess grundläggande funktion. Därför måste bordet tolkas som              

ett eget objekt, vilket konnoterar, genom dess form, anteckning. Bordets form (Bild 10) relaterar              

till reporterns anteckningsprocess. Armen ska lutas på den utsträckande, smala rektangeln, och            

anteckningsblocket ska ligga på den större. Påfallande är, i sammanhanget, att alla brukare av              

dessa stolar antas vara högerhänta. Pressens stolar är fällstolar, en typ som indikerar en tillfällig               

närvaro. Allting fälls ihop när brukaren reser sig, eller inte sitter på stolen. Brukaren av de                

hopfällbara fällstolarna är där, inte av nödvändighet för verksamhet, utan för att brukarna av de               

icke-ihopvikbara, FNs centrala ledning, tillät dem att närvara i syfte att stärka tjänstens anseende. 

 

Syfte för rumslig närvaro relaterar till närhet till konferensbordet. I direkt anslutning finns             

karmstolen, denna brukare ska tala, vara aktiv, i direkt anslutning sitter de personer som denna               

har med sig. Utmed sidorna sitter övriga brukare av samma grupp, uppe på läktaren, avdelad av                

ett lågt väggparti, sitter pressen, som ska rapportera och sprida information till de delar av               

allmänheten som inte sitter bakom dessa, som är där för att observera. Salens rumsliga              
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förändring, är ett resultat av flera faktorer. Organisationen har växt,64 utrymme för fler delegater              

krävs och säkerhetsaspekter har sannolikt varit en bidragande faktor till att allmänheten inte             

längre får ta del av process. På så sätt tas allmänhetens utrymme bort och pressen flyttas längst                 

bak i salen där dessa tidigare var. Den rumsliga avdelningen, i form av det låga väggpartiet                

flyttas mot väst, egendomligt och symboliskt nog tillbaka in mot staden. Trots dessa drastiska              

förändringar har den form- och färgmässiga rumsliga uppdelningen bevarats. Relationen mellan           

karmstolen och bakomstående är oförändrad. Stolarna utmed sidorna har röd färg, likaså de som              

tillagts för övriga delegater. Pressens stolar är ännu gröna. Hierarkin vi såg i stolarna kan               

förlängas i den rumsliga organisationen, vilket tydligt visar hur FN värdesätter de olika brukarna. 
 

 
Bild 11: Säkerhetsrådets tillfälliga sammanträdessal, som uppfördes på komplexet. 

 

Hur central färgsättningen är för relationen mellan karmstolen och de bakomstående blir påtaglig             

i den tillfälliga sammanträdessalen som uppfördes under renoveringen (Bild 11). När de            

bakomstående stolarna fått samma färgsättning som de utmed sidorna, smälter de ihop med             

bakgrunden, och total fokus blir på konferensbordet och dess direkta brukare. 

 

Utsmyckning av salen, som inte fyller annat syfte än att betraktas, kan också säga något om                

reterritorialisering och platsens definition. Muralmålningen, som fyller en del av salens östra            

vägg, är exempel på en sådan (Bild 9). Dess placering antyder att den ska ses av de på                  

publikläktaren, då de som sitter runt konferensbordet har blicken riktad inåt mot varandra och de               

64 B. Ki-moon et al, The United Nations at 70: Restoration and renewal, 1:a uppl., Rizzoli International Publications 
Inc., New York, 2015, p. 12. 
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utmed de norra och södra sidorna har blicken riktad inåt, mot konferensbordet. Stolarnas             

förankring i golvet, i en viss position, talar för en förbestämd, riktad blick. 

 

Muralmålningen skapar en rumslig fördjupningseffekt och dess motiv blir centralt. Målningen           

blir en förlängning av rummet, konkret i dess illusionistiska kapacitet, symboliskt då den ämnar              

säga något om rummet. Då placeringen antyder att allmänheten ska se den, är dess syfte att för                 

dessa brukare säga något om vad som sker där. 

 

Väggen, och fältet som omger muralmålningen, denoterar dess primära funktion att blockera det             

utanför rummet, d.v.s. ljus eller mörker, ljud o.s.v. Målningen är inte nödvändig för denna              

funktion och måste därmed ses som ett eget objekt. Det kan ses som ett arkitektoniskt inslag, då                 

dess placering gav uppkomst till väggfältet som omger det, inte tvärtom, och därmed tolkas              

enligt samma kriterier. Dess denotation är utsmyckning och på så sätt betraktelse. Dess             

konnotation är inverkan bilden har på betraktaren och simulerar den sociala delen av             

reterritorialiseringsprocessen, då denna inte är tydligt närvarande i FN-högkvarteret. 

 

Konnotationen är något den åstadkommer genom att betraktaren känner till historien bakom FNs             

grundande, vilket är den motiviska innebörden och anknyter till rummets betydelse. Bilden            

föreställer lidande figurer i förgrunden, som rör sig upp och inåt i bild, mot fönsteröppningar i en                 

vägg, som visar utopiska scener. Bilden blir en förlängning av FNs budskap, från krig och               

lidande i förgrunden, rör sig människorna upp mot de utopiska scenerna. I en av de centrala                

öppningarna i bilden, den till höger om mitten, finns FNs flagga avbildad, människorna rör sig               

alltså mot en grupp med organisationens fana, som ska säkerställa motsatsen från var de kom               

från. FN och dess syfte är alltså centralt placerad i bilden, vilket relaterar till rummets               

användning. 

 

Rummets uppdelning efter brukare, och markör för bruk, ger dem en plats, en funktion i rummet.                

Utsmyckningen och utformning bidrar till en kollektiv anda för de som befinner sig där. Fastän               

de är där i olika syften, så ska känslan som rummet förmedlar återspegla verksamheten.              

Kollektiv anda var en central del av den traditionella företagsstaden, detta såg vi bland annat i                

Indian Hill, då i syfte att fabriksägaren och arbetare befann sig i samma båt. I FN-högkvarteret                
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simuleras den sociala gemensamheten genom arkitekturen, något som i företagsstaden          

traditionellt hade uppnåtts genom en social sammanhållning, m.a.o. arbetaren och arbete. 

 

I FN-högkvarteret fyller det visuella inte endast en funktion i reterritorialiseringsprocessen, utan            

blir nödvändig för verksamhetens funktion. Detta blev, vilket vi sett, tydligt, i den tillfälliga              

sammanträdessalen, som uppfördes vid renoveringen av konferensbyggnaden. Inte nog med att           

rumslig form, golv, möbler och ljussättning återskapades, utan även så konsten, samtliga delar             

för att hålla fast vid det standardiserade budskapet. Detta budskap, som till en början uppkom av                

nödvändighet för att säkra en kvalitativ mediaproduktion, har kommit att bli en del av              

verksamhetens identitet. Placering, form, färg o.s.v. blir markörer för olika brukare, det vill säga              

vem som ska, och i vilket sammanhang de ska, sitta där. Konnotationen, som vi sett i de                 

individuella objekten, som stol, dörr, et cetera, innefattar inte endast objektet i sig självt, dess               

former och utsmyckning. Det innefattar också dess användning, symbolik och betydelse, som är             

ett resultat av ett samspel mellan de rumsliga elementen, som i en sluten enhet fungerar i enlighet                 

med verksamhet, syfte och bruk. Verksamheten kan alltså inte fungera, tjänsten kan inte nyttjas,              

utan arkitekturen, konst, rumslig uppdelning och form. Dessa blir del av den. 
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4 Avslutande diskussion 

Företagsstaden har karaktäriserats som en sluten plats, skild från omgivningen, både inåt och             

utåt. I den tog maktutövandet de former, och följde den ideologi, som dess centrala ledning ville                

förmedla. Det visuella uttrycket tog former som understödde faktiska begränsningar, som med            

ökat välstånd, begränsades genom reform. FN-komplexet uppvisar motsvarigheter till vad          

platsen ska representera, men förändringarna i företagets och samhällets uppbyggnad har           

resulterat i att de tar annan form. 

 

FN-högkvarteret utmärker sig som ett exempel på en ny generations företagsstad i hur inverkan              

på de som brukar platsen fortfarande är ett centralt inslag i utformningen. Hur inverkan kommer               

till uttryck har av nödvändighet sökt nya former, några av vilka vi kunnat se i detta arbete. Vare                  

sig det handlar om att ge sken av goda villkor, eller tillgänglighet, så stöps arkitektur och design i                  

en form av makt, som har inverkan på personerna på platsen. I företagsstaden traditionellt skulle               

arbetaren ledas till att tro att denna hade mer makt över sig själv än vad verkligheten visade, i                  

FN-högkvarteret leds besökaren, den nya bruksgruppen, till att tro att denne har en given plats               

där och att komplexet framstår tillgängligt. Verkligheten är, i de båda fallen, motsatt, något som i                

den senare blivit tydligt i.o.m. minskad insyn i process och upprättandet av nya barriärer. 

 

Kontroll och gränser i företagsstaden traditionellt var påtagliga, inte nödvändigtvis i dess            

materiella form, men mentalt. I FN-högkvarteret är motsatsen sant, det materiella blir påtagligt             

för brukaren och detta ska sända ett visst budskap, men begränsning och kontroll är, liksom i                

företagsstaden traditionellt, implementerade för att ge sken av att uppkomsten är till brukarens             

fördel t.ex. ergonomisk utformning av stolarna och att fler får plats med vikbara stolar. 

 

Platsen är fortfarande tydligt avgränsad från omgivningen, inte genom dess avlägsna placering,            

utan genom barriärer, vilka blir nödvändiga i och med urbaniseringen. FN-högkvarterets           

uppbyggnad kan reduceras till en serie gränser, huruvida subtila eller mer påtagliga. Gränser mot              

staden markeras i speglingar av fönster och avsaknad av fönsterparti in mot staden, byggnadens              

samlade uttryck, stängslet som ramar in den, mellanrummet som skapas mellan stad och             

komplex. Gränserna förlängs i ingångarna som de olika brukare är tänka att använda, genom              

vilka de ska nå interiören. Interiört segregeras grupperna med väggar och staket, och de befinner               
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sig åtskilda, på olika våningsplan. I sammansträdessalarna markeras gränser i var de ska sitta och               

var blickens riktas. Gränserna är utmärkande för FN-högkvarteret, och de är nödvändiga, för att              

kunna uppnå den nivå av kontroll som krävs av en byggnad under central ledning, när andra                

grupper än de som tänks arbeta där bjuds in till betraktande. 

 

FN-högkvarterets uppdelning efter brukare kan liknas med en symbolisk enfilade.65 I           

företagsstaden handlade det om du var en del av staden eller inte, d.v.s. besökare/utomstående              

eller arbetare/bosatt. I FN-högkvarteret blir det mer komplicerat, tillträde handlar inte längre om             

huruvida du är, eller inte är, en del av staden, det beror istället på varför du är där och detta avgör                     

i sin tur hur, var och när du får röra dig på komplexet. Det är i större utsträckning baserat på den                     

bild företaget vill förmedla av sig själva, de vill ge sken av transparens och tillgänglighet,               

samtidigt är marken privat och platsen kvasi-tillgänglig. 

I FN-högkvarteret fyller det visuella en större del av reterritorialiseringsprocessen. Trots detta            

blir det visuella uttrycket inte endast ett verktyg för att understödja uppdelning, förmedla             

budskap eller i denna process, det har blivit en del av den. Plats, rumslig indelning, utformning,                

utsmyckning blir nödvändig för verksamhetens funktion. Kanske hade man kunnat argumentera           

för att så var fallet i företagsstaden traditionellt, då maktkulissen fallit om det inte vore för det                 

visuella, men i FN tar det mer exakta former, där specifika rumsliga förhållanden och objekt inte                

kan ersättas och inte är utbytbara, de krävs för arbetet som ska utföras. 

 

Byggnadselementen och byggnadernas konnotationer blir centrala för hur högkvarteret uppfattas,          

därför blir de viktiga för vad platsen och FN representerar för besökare. I flera fall får de en viss                   

utformning, inte för att det är den mest praktiska eller att dess utilitas är mest effektiv, utan för                  

att ett visst budskap ska sändas eller att bruk av en viss person ska markeras. Dessa relaterar inte                  

till tradition eller natur för att skapa en känsla av stabilitet eller naturlig ordning, men de uppstår                 

fortfarande i relation till inverkan på brukare. De tar annan form, som exteriört handlar om att ge                 

sken av öppenhet och tillgänglighet, och interiört om att stänga ute och montera ner världen               

utanför, för att genom de arkitektoniska byggnadselementen bygga upp en ny, standardiserad            

plats. 

65 Franska för rum i fil, vanligt förekommande i slottsarkitektur under barocken, vari brukaren med varje rum släpps 
närmare in i det privata/intima, baserat på personens rang eller status. 
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Ett av företagsstadens huvudsakliga mål var ökad arbetseffektivisering för att maximera vinst.            

Att man i FN-högkvarteret lagt så pass stor vikt vid vad det visuella uttrycket ska representera,                

och för vem, motsvarar detta. Ökad vinst sker därför inte genom maximal produktion på kortast               

möjliga tid. Ökad vinst sker genom att kommunicera de budskap som understödjer och stärker              

tjänsten, för de som i sin tur ska se den som nödvändig att bruka. 

 

Empirins specificitet kan väcka frågor om tolkningsmodellens tillämplighet på andra platser.           

Företaget och företagsstaden har otvivelaktigt rört sig från att vara en homogen plats med              

liknande form i hur maktutövandet kom till uttryck. Det finns en större variation i vad platsen                

ska symbolisera, och för vem, eftersom företagen säljer tjänster, som har en stor bredd i               

variation. I FNs fall handlade det om att ge sken av tillgänglighet för besökaren, när denne                

egentligen endast fick tillgång till en del av komplexet, som dessutom senare minskade utan              

större konsekvenser för FN. Att vilja ge sken av öppenhet kan vara motsats till vad andra                

exempel på en ny generations företagsstad, och vem det visuella uttrycket ska kommunicera till,              

om det är öppet för alla, eller exklusivt för vissa. 

 

Frågan är om några konkreta kriterier för den nya generationens företagsstad går att fastställa.              

Otvivelaktigt nog utgör en undersökning inte bas stor nog för att dra några generella slutsatser.               

Det klart att det påtagliga maktutövande, som i den traditionella företagsstaden understöddes av             

det visuella uttrycket, i FNs fall övergått till rent visuella former, som utsmyckning av platsen               

och markörer för bruk.  

 

Företagets förändring har öppnat upp i variation för dess verksamhet och de budskap som platsen               

representerar skiljer sig mellan olika verksamheter. Budskapen är endast relevanta i relation till             

vad som sker på platsen. För att nå några generella slutsatser om en nya generationens               

företagsstad krävs fler studier av konkreta platser inom detta område. Trots detta vill jag hävda,               

att med samhällelig reglering av direkta former av maktutövande, följer implementering av mer             

subtila sådana, vilka ofta tar skepnad i den visuella utformningen. Detta är sannolikt utmärkande              

för den nya generationens företagsstad. 
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