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Försvarsmaktens ledarskaps- och 

pedagogikenhet (FMLOPE) 

uppdrag har gått från att stödja till att 

leda utvecklingen av ledarskap och 

pedagogik i Försvarsmakten. 

FMLOPE fokuserar på det 

verksamhetsnära ledarskapet och 

direkt användbar pedagogik i syfte 

att effektivisera krigsförbandens 

utbildning och verkan. 

Detta första nyhetsbrev är en 

introduktion till oss på FMLOPE. 

Framöver kommer varje projekt 

beskrivas lite djupare och även 

presentera respektive projektledare 

lite närmare. 

Jag som leder enheten heter Peo 

Andersson, är överstelöjtnant från 

Flygvapnet och kommer från 

insatsspåret med erfarenheter av 

flera olika internationella insatser i 

såväl armé- som flygförband. Jag har 

även tjänstgjort som FN-observatör. 

Mitt intresse för frågor som rör 

ledarskap och pedagogik väcktes när 

jag som 14-åring gick min första 

ungdomsledarkurs inom idrotten. 

Jobbet är intressant och utmanande. 

Jag är omgiven av mycket 

kompetenta och duktiga medarbetare 

som gör en rad bra saker inom 

området som borde vara mer kända 

än vad jag upplever att det är nu. 

Min önskan är att ledarskaps- och 

pedagogikfrågor kommer högre upp 

på agendan än vad de är i dag. 

Därför har jag bestämt mig för att 

anamma uppmaningen att bättre 

informera om vad Försvarsmakten 

gör. Därför kommer jag att skriva 

regelbundna nyhetsbrev men är även 

angelägen om att vi ska finnas 

närvarande på sociala media. 

Jag hoppas att du som läsare ska 

finna innehållet intressant och 

engagerande. Jag skulle också vilja 

att fler engagerar sig i diskussionen 

om ledarskaps- och 

pedagogikfrågorna. Tillsammans har 

vi då större möjlighet att få 

genomslag i utvecklingen av dessa 

områden. 

En stor del av enhetens målgrupp 

finns utanför det interna nätverk som 

Försvarsmakten använder 

dagligdags. Internet är därför en 

naturlig informationskanal. 

Några av projekten är aktiva på 

Facebook, Twitter och YouTube. 

Jag själv har valt att börja blogga på 

Försvarsmaktens bloggportal. 

Känner du någon som vill ha 

nyhetsbrevet så maila e-postadress 

till mig.  

/Peo Andersson 
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Pågående projekt. 

 Fortsatt utveckling av intern 

lärplattform. 

 Samordning och produktion 

av digitala lärresurser. 

 Prov och försök pågår inom 

Försvarsmakten med 

lärplattformar som går att 

komma åt från internet. 

 Upphandling av extern 

lärplattform som bedöms 

kunna tas i bruk till årsskiftet. 

 Boken med arbetsnamnet 

Nätbaserat lärande i 

Försvarsmakten som omfattar 

introduktion till nätbaserat 

lärande i Försvarsmakten är 

under framtagande. 

 FMLOPE deltar i 

internationellt samarbete och 

utbyte inom pedagogik- och 

ledarskapsområdena. 

 Ett nordiskt projekt, mellan 

Sverige, Norge och Finland, 

som heter Learning Online 

Nordic Armed Forces 

(LONAF), syftar till att främja 

användare av nätbaserat 

lärande och utvecklar 

metoderna för detta 

tillsammans. Projektet har en 

Facebooksida och de 

presentationer som finns i 

form av film kan ses på 

LONAF YouTubekanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 SKANFORUM är en 

mötesplats för 

ledarskapsintresserade från 

militära skolor i Danmark, 

Norge och Sverige. Delar av 

årets SKANFORUM är 

dokumenterade på YouTube. 

 Försvarsmaktens 

Nätverksmöte om ledarskap 

och pedagogik planeras. 

 Handbok Utbildningsmetodik 

är under framtagande. 

 Fördjupningsprojekt om 

Samarbetsfenomenet (med 

stort ”S”) pågår. 

 Vilka förmågor behöver 

respektive personalnivå inom 

Försvarsmakten avseende 

ledarskap och pedagogik? 

Frågan besvaras av vår 

förmågebeskrivning. 

 Handledarutbildning 

pedagogiska grunder 

utvecklas och genomförs 

tillsammans med Polisen. 

 Projektet 

ledarskapsdoktrin/grundsyn 

ledarskap är under 

framtagande. 

 Ett nytt projekt som skall ta 

fram en Handbok Ledarskap 

kommer att påbörjas. 

http://www.facebook.com/LearningOnlineInNAF
http://www.youtube.com/user/learningonlineinnaf?feature=results_main
http://www.youtube.com/SKANFORUM2012

