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Försvarsmaktens ledarskaps- och 
pedagogikenhet – FMLOPE 

leder utvecklingen av ledarskap 
och pedagogik i Försvarsmakten. 

□ Aktuella problemställningar 

lyftes fram på senaste 
utbildningskonferensen. 
Förändringen som nu sker i 

Försvarsmakten är ju inte bara en 
smärre justering utan det mesta 

rycks upp och planteras om. Även 
om många problem lyftes fram så 
känns det bra att allas strävan är 

att kämpa för att få ut någonting 
bra av det nya. Det är på intet sätt 

okomplicerat men om våra krafter 
enas i den riktning som 
konferensens tongångar gick vill 

jag tro att vi kommer att lyckas 
med att få till något bra som 
hänger ihop. Länk 

□ En del av vår omvärldsspaning 

är att följa intressanta områden 

både på det praktiska planet och 
även att tappa av relevanta 
forskningsresultat. En 

försvarsforskningskonferens i 
Göteborg var intressant att följa 

särskilt då forskningen inte 
kommer från den traditionella 
försvarsforskningen. Det ger oss 

många nya värdefulla intryck. Länk 

□ Personalen är Försvarsmaktens 

viktigaste resurs och någonstans 
går det en gräns för vad som går 

att utföra med befintliga resurser 
och vi är kanske emellanåt farligt 
nära fel sida om den gränsen… 

Bataljonschefsmötet i Skövde gav 
en känsla att den ansträngda 

personalsituationen kan få 
förödande konsekvenser om vi inte 
ser upp! Är det rovdrift månne? Länk 

□ Nästa års Nätverksmöte 

ledarskap och pedagogik kommer 

att se annorlunda ut. Jag tycker 
det är viktigt att vår nya inriktning 
att leda utvecklingen av ledarskap 

och pedagogik i Försvarsmakten 
får tydligare genomslag. Det 
kommer att inriktas mot FMLOPE 

roll som ämnesföreträdare för 
ledarskap och pedagogik. Tidpunkt 

och plats 6-7 mars på Tylebäck. 
Formell kallelse är utskickad. 
 

□ En reise i fremtidens lederskap, 

var tema vid Norska Luftforsvarets 

ledarskapsseminarium. När jag får 
rapporteringen ser jag att vi har 
liknande utmaningar på 

hemmaplan. Länk 

□ Bloggen tar paus under 

juluppehållet och återkommer med 

nya krafter under vecka två 2013. 
Precis som vi! Länk 

Jag vill tacka alla läsare för det 

gångna året och önska en  
God Jul och ett Gott Nytt År! 

/Peo Andersson 
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