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Istanbul 6-10 November 2012

“With a Global Mindset”

Trots många meningsskiljaktigheter är de flesta överens om att världen 
efter det kalla krigets slut har förändrats radikalt. Detta gäller inte minst 
för ekonomi och företagande. Flöden och transaktioner över 
nationsgränser har blivit så många och så omfattande att alltfler talar 
om en global verklighet bortom statsgränserna. Multinationella företag 
fungerar till stora delar oberoende av var huvudkontoret råkar ligga 
och konsumenter varken vet eller bryr sig särskilt mycket om det heller. I 
allt större utsträckning, åtminstone vad gäller ekonomi och 
företagande, har gränser utmanats och blivit oväsentliga.

Men samtidigt är vi till väldigt stor del fångade i olika föreställningar 
som strider mot den nya “globala” ordningen. Mycket få av oss är 
genuina globetrotters med hela världen som vårt hem. Vi är hemtama 
i hur vi tolkar, förstår och agerar. Ur detta “lokala” förhållningssätt får vi 
vår styrka, men det hotar också att begränsa oss. Behöver vi ett 
“global mindset” för att bättre hantera dessa spänningar?

Till skillnad från andra globala städer i världen där ekonomi och 
företagande har sitt centrum, såsom New York, London, Shanghai och 
Tokyo, har Istanbul alltid varit en världsstad. Geografiskt mellan 
Västeuropa och Indien, i navet mellan Medelhavet och Svarta Havet 
och i brytpunkten mellan olika religioner och kulturer utmärker sig 
Bysans/Konstantinopel/Istanbul som något alldeles extra. Är det 
någonstans i världen där det är rimligt att diskutera globalt sinnelag 
och globala utmaningar så är det i Istanbul. Och det ska vi göra!

Dan-Erik Andersson 



Program

Tisdag 6 november (Resdag) 

22.15 Flyget från Köpenhamn/Kastrup landar på Istanbul/Atatürk 

international Airport. Dan-Erik, Anders och Robert möter deltagarna. 

Onsdag 7 november

08.45   Samling i receptionen på Hotell Richmond 

09.00   Introduktion till internatet - Dr. Dan-Erik Andersson 
10.00  The Making of a "West Asian" Tiger: the History and the Political 

Economy of Turkey's Ascendance, Professor Soli Özel, Kadir Has 
University.

11.00 Fika
11.30   Diskussion och uppföljning

12.00   Avfärd till lunch

12.30   Lunch (Three Amigos)
14.00  Family Business Groups: the Dominant Form of Big Business 

Organization in Turkey, Professor Behlul Usdiken, Sabancı University.

16.00   Turkiet Briefing, Generalkonsul Torkel Stiernlöf 
17.00   Mottagning Svenska Palatset 
19.30   Middag (Yakup 2)

Torsdag 8 november

08.45   Samling i receptionen på Hotell Richmond 

09.00   Diskussion och reflektion 
10.00  The Turkish Mindset: Implications for Social and Work Relationships, 

Professor Arzu Wasti, Sabancı University.

11.00   Fika 
11.15   Diskussion

12.00   Avfärd till lunch

12.30   Lunch (Restaurant Omar) 
14.00   Exkursion - “Det historiska Istanbul” 

19.45   Samling i receptionen på Richmond

20.15   Middag (Restoran Sofyali)

                             



Fredag 9 november

8.45   Samling i receptionen på hotellet

09.00  Morgonsession börjar – Diskussion och ev redovisning

10.30   Fika 
10.45  Samtal och diskussion med med Ingmar Karlsson, ambassadör, 

författare & tidigare generalkonsul i Istanbul

12.30   Avfärd till lunch

13.00   Lunch (Çiya) 
14.00   Exkursion -  “Från Europa till Asien”   
21.00   Avslutningsmiddag (Restaurant 360) 

Lördag 10 november (Resdag)

05.45   Samling i receptionen på hotellet

09.05   Flyget till Köpenhamn avgår



Föredragshållare

Soli Özel 
Professor i Internationella relationer vid Kadir Has University. 
Soli Özel är också krönikör på Habertürk, en av Turkiets största
tidningar. 

Behlul Usdiken  
Professor i företagsekonomi och specialist på turkiska 
familjeföretag, vilka har varit oerhört betydelsefulla för
den ekonomiska utveckling som Turkiet genomgått
under senare år.

Arzu Wasti 
Professor i HR och organisationsteori. Arzu Wasti har studerat 
hur organisationskultur kan fungera eller inte fungera 
över över olika gränser. Bland annat har hon studerat hur 
stereotyper avseende genus hindrar innovation och entreprenörskap.

Ingmar Karlsson
Ambassadör och tidigare generalkonsul i Istanbul.
Han har skrivit 17 böcker, många av dem relaterade till Mellanöstern och Turkiet.

Torkel Stiernlöf
Torkel Stiernlöf är generalkonsul i Istanbul. Han har verkat vid ett flertal ambassader
Mellanöstern och har också varit rådgivare åt Hans Blix när denne ansvarade för FN:s 
utredning om Iraks innehav av massförstörelsevapen.

Allmän information & Länkar: 
www.srii.org  - Svenska Institutets hemsida

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ankara/Kontakt/
Sveriges-generalkonsulat-i-Istanbul - Sveriges Generalkonsulats Hemsida

http://www.richmondint.com.tr/en/Oteller/RichmondIstanbul/
default.aspx - Hotel Richmond 

http://www.turkeytravelplanner.com - Tom Brosnahan Turkiet Guide

Det går alldeles utmärkt att ställa vilka frågor som helst om vår resa till 
Istanbul till Dan-Erik Andersson. dan-erik.andersson@cme.lu.se
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