
  

  

Linköping University Electronic Press 
  

Kapitel i bok 
  

  

  

  

Värdet av reell och formell kompetens 
  
  

Per Andersson  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ingår i: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, 
red. Henrik Kock, 2014, s. 8-19. 

ISBN: 9789175192918 
  

 
  

Available at: Linköping University Electronic Press 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107651 

 



8

VärdEt aV rEEll  
och forMEll koMpEtEns

Per Andersson

i detta kapitel diskuteras begreppen reell och formell kompe-
tens och hur dessa är relaterade till varandra. Speciellt läggs fokus på 
hur den reella, faktiska, kompetens som utvecklas i olika sammanhang 
ges erkännande och värde på varierande sätt, och hur den reella kom-
petensen även kan ”omvandlas” till formell kompetens genom sådana 
processer som ofta kallas för validering. I detta sammanhang lyfts även 
begreppen bruksvärde och bytesvärde upp för att ringa in vad det är för 
slags värde som kunskap och kompetens har och tilldelas. Kompeten-
sens värde relateras även till det som brukar betecknas kvalifikationer i 
arbetslivssammanhanget. Kapitlet tar därmed bland annat sin utgångs-
punkt i den modell för yrkeskunnande som Per-Erik Ellström beskrev 
1992, och som fortfarande är värdefull för att förstå värdet av reell och 
formell kompetens.

reell och formell kompetens
Kompetens är ett begrepp som har definierats på många olika sätt. En 
definition som görs av Ellström (1992) är att se kompetens som …

en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångs-
rikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklu-
sive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga 
det tolknings-, handlings- och värderings utrymme som arbetet 
erbjuder. (Ellström, 1992, s. 21, min kursivering)

Här innefattas inte bara kunskaper samt manuella, sociala och intellek-
tuella färdigheter, utan även vilja, känsla och personlighet. Tillsammans 
bidrar allt detta till handlingsför mågan i relation till en viss uppgift i ett 
visst sammanhang. Med andra ord handlar kompetens med detta per-
spektiv om att kunna omsätta kun skap i handling i ett sammanhang. 

Men man skiljer även på reell och formell kompetens. Vad är skillna-
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den? Den reella, eller faktiska, kompetensen är en generell beteckning 
för den samlade kompetens som en individ har, alltså den kunskap man 
har som man kan omsätta i handling i olika sammanhang. Var denna 
kompetens har utvecklats kan man inte veta säkert. I utbildningssam-
manhang utgår man ofta från att kompetens är något som utvecklats 
inom ramen för en viss kurs. Men kunskap och kompetens kan utveck-
las i alla möjliga sammanhang – i vardagen, i skolan, på arbetet, i för-
eningslivet, i en studiecirkel, på universitetet etc. Och även om man 
fi nns i ett utbildningssammanhang kan deltagarna mycket väl ha haft 
större eller mindre delar av de kunskaper kursen ska ge redan innan den 
påbörjades, eller ha utvecklat kunskaper parallellt med studierna. Allt 
detta handlar om den reella kompetensen.

När det gäller formell kompetens så är det något annat. Med formell 
avses att det handlar om kompetens som är dokumenterad i formella 
termer: genom betyg, intyg, certifi kat, legitimation etc. Den formella 
kompetensen handlar om att någon etablerad organisation har bedömt 
och intygat att en individ har en viss kompetens. Det kan vara en utbild-
ningsinstitution, en myndighet, en branschorganisation etc. 

Reell kompetens och formell kompetens ses ibland som motpoler, 
men det handlar snarare om två överlappande aspekter av kompeten-
sen. Den formella dokumentationen av kompetensen bygger på en 

Figur 1. Reell och formell kompetens som olika aspekter av kompetensen, där ambitionen med valide-
ring och bedömning av reell kompetens är att de båda aspekterna ska närma sig varandra och överlapp-

ningen mellan dem öka. (Andersson & Danielsson, 2011, s. 5)
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bedömning, till exempel ett gesällprov eller en examination inom hög-
skolan, som gjorts av vissa delar av individens faktiska kompetens vid 
ett visst tillfälle. Med största sannolikhet är det dock stora delar av den 
reella kompetens vi har som aldrig kommer att bli bedömd och översatt 
till formell kompetens. Vi måste snarare ta som utgångspunkt att det 
är omöjligt att genom olika slags bedömning ge en sann bild av en per-
sons alla kunskaper eller kompetenser, utan strävan är att ge en så bra 
bild som möjligt av vissa aspekter av kunskapen eller kompetensen. När 
man gör bedömningar av kompetens är en strävan att reell och formell 
kompetens ska närma sig varandra, eller med andra ord att de i större 
utsträckning ska överlappa varandra (Figur 1).

Det livslånga lärandet innebär dessutom att individens reella kom-
petens förändras över tid, viss kompetens kommer att utvecklas med 
tiden, till exempel genom övning och genom ökad förtrogenhetskun-
skap. Annan kompetens kommer att försämras eller försvinna, bland 
annat på grund av glömska eller att kompetensen inte tillämpas. Detta 
medför att den formella kompetensen efter en tid inte längre överens-
stämmer med den reella kompetensen i lika stor utsträckning som vid 
det tillfälle då bedömningen har gjorts och den formella kompetensen 
har definierats. 

Bruksvärde och bytesvärde
Vad är då poängen med att tala om, definiera och bedöma reell res-
pektive formell kompetens? Ett viktigt svar på den frågan är att det 
handlar om att definiera två olika slags värden som kompetensen kan 
ha – bruksvärdet respektive bytesvärdet. Att kompetens har ett bruks-
värde betyder att den är värdefull för att den kan brukas, användas, i ett 
visst sammanhang där den skapar ett mervärde. Då handlar det om den 
reella, faktiska kompetensen som kan användas för att göra något. Att 
kompetens har ett bytesvärde innebär att att man kan byta till sig något 
i utbyte mot sin kompetens – en anställning, en utbildningsplats, lön 
etc. Här är det i många fall den formella kompetensen som räknas – för 
att komma in på en utbildning kan en viss formell kompetens krävas, 
för att få arbete krävs i många fall en viss formell kompetens i form av 
utbildning/examen.

Men det är även så att reell kompetens kan ha ett bytesvärde och att 
formell kompetens kan relateras till bruksvärdet. Det är användningen 
av den reella kompetensen som gör att en arbetsgivare i utbyte betalar 
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lön till sina anställda. För att kunna utnyttja den reella kompetensen 
och dess bruksvärde krävs ibland en formell kompetens – detta är fallet 
både när det gäller tillträde över huvud taget till vissa reglerade yrken 
där legitimation/certifiering krävs, och i vissa fall där särskilda arbets-
uppgifter kräver att man har en viss formell kompetens för att få utföra 
dem. Ytterligare ett tredje slags värde som inte kommer att behandlas 
ytterligare här är egenvärdet – kunskap/kompetens kan ha ett egenvärde 
för individen, vilket betyder att jag kan uppleva att det är värdefullt att 
kunna något även om jag inte har någon direkt användning av det eller 
kan byta till mig något mot att visa eller använda mina kunskaper.

kompetens och kvalifikation
För att ytterligare nyansera diskussionen kring kompetensen och dess 
värde lägger jag nu till ytterligare ett begrepp: kvalifikation. 
”Kvalifikation” är ett begrepp som fokuserar på arbetet eller uppgiften, 
i stället för på vad individen har ”i bagaget”. Det hand lar då om vad det 
är som krävs eller efterfrågas i relation till ett visst arbete eller en viss 
uppgift. Man brukar tala om ”kvalifikationskrav”, vilket gör innebör-
den tydligare.

Ellström (1992) använder de här begreppen – kompetens och kvalifika-
tion – för att synliggöra olika aspekter av yrkeskun nande. Ovanstående 
modell (Figur 2) lyfter fram fem skilda sätt att se på yrkeskunnandet 
och belyser relationen mel lan olika aspekter av kompetens/kvalifika-
tion.

Modellen är användbar för att diskutera kompetensens värde, inte 
bara i relation till yrkeskompetens och arbetsliv, utan även när det gäller 
den kompetens som krävs och efterfrågas i ett utbildningssammanhang.

Kompetensen å ena sidan finns alltså hos individen. Modellen tyd-

 

 
Kompetens   Kvalifikation 
 
Formell kompetens  Efterfrågad kompetens 
 
          Utnyttjad kompetens 
 
Faktisk kompetens  Den kompetens som arbetet kräver 
 

Figur 2. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s. 38).
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liggör hur den formella kompetensen (den kompetens man har ”pap-
per” på) sällan överensstämmer helt med den fak tiska eller reella kom-
petensen (även om det finns överlapp ningar). Till exempel kan lärande 
som sker i informella och icke-formella sammanhang, som arbetsliv, 
vardagsliv och föreningsliv, leda till att den reella kompetensen utveck-
las utöver den formella. Å andra sidan kan en arbetssituation som inte 
bidrar till individens utveckling leda till att kom petensen inte vidmakt-
hålls, och den reella kompetensen blir mindre än den man formellt 
(och reellt) hade när en utbildning avslutades. Samma sak kan gälla om 
man drab bas av arbetslöshet och inte får tillämpa det man lärt sig, eller 
om man inte kommer in på den utbildning man har skaffat sig formell 
behörighet till.

Ellström (1992) menar dessutom, utifrån de skillnader som finns 
mellan vardagsliv och arbetsliv respektive skola och utbildning, att det 
finns skäl för att se reell respektive formell kompetens som två skilda 
typer av kompetens, vilka inte kan jämföras med kvantitativa mått.

Mot denna bakgrund kan man argumentera för att den reella 
kompetensen skall betraktas, inte som högre eller lägre än den 
formella, utbildningsrelaterade, kompetensen, utan snarare som 
kvalitativt skild från denna kompetens. Av detta resonemang föl-
jer att man vid analyser av yrkeskun nande bör analysera och vär-
dera individers reella kompe tens utifrån den praktiska situation 
där den tillämpas, sna rare än utifrån kriterier knutna till formella 
utbildningskrav. (Ellström, 1992, s. 40)

Man kan med andra ord fråga sig vad man ska utgå från när man vär-
derar ”reell kompetens”. I vilken utsträckning är de formella krav som 
är knutna till ett utbildningssammanhang relevanta i en bedömning av 
lärande som skett i mer informella sammanhang? Går det att formulera 
alternativa krav? Kanske skulle man tala om ”icke-formell” kompetens, 
på motsvarande sätt som man talar om icke-formell utbildning, för att 
beskriva kompetens som är bedömd och dokumenterad men i andra 
och annorlunda termer än utifrån de formella och ofta utbildningsbase-
rade måttstockar som ofta kopplas till formell kompetens.

Kvalifikationskraven finns å andra sidan i arbetsuppgiften/på arbets-
marknaden. På arbetsmarknaden efterfrågas viss kompe tens, vilket ofta 
innebär formell kompetens (betyg, bevis, behörighet, legitimation etc.). 
När man söker en utbild ning krävs ofta någon form av behörighet, vil-
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ken oftast formuleras som formella utbildningsmeriter, men det finns 
även möjlighet i vissa sammanhang att hävda att man har en reell kom-
petens i relation till behörighetskraven. Den efterfrågade kompetensen 
ska alltså förstås som den som har ett bytesvärde i förhållande till att få 
ett arbete eller komma in på en utbildning. Denna efterfrågade kom-
petens överensstämmer emellertid säl lan helt med den kompetens som 
har ett bruksvärde, det som faktiskt krävs för att klara arbetsuppgiften 
eller utbildningen. En formell behörighet är ingen garanti för att man 
klarar uppgiften – i själva ver ket är det den reella kompetensen som är 
avgörande.

Man kan då fråga sig hur kvalifikationskraven ska formuleras. I vilka 
sammanhang finns det skäl för att ha specificerade kriterier och en nog-
grann bedömning i relation till dessa kriterier? Ska kraven handla om 
formell eller reell kompe tens? Ibland kan man kanske acceptera en 
större variation när det gäller vilken kompetens som accepteras.

Vem ska exempelvis få möjlighet att arbeta inom ett visst yrke? Om 
vi vill att fler ska få tillträde till utbildning och arbetsmarknad, oavsett 
om detta moti veras med inkludering för att uppnå ökad social rättvisa 
eller med kompetensutnyttjande för bidra till den ekonomiska utveck-
lingen, kan etablerade system behöva förändras. Det handlar om vil ken 
kunskap som ska räknas, och om i vilken utsträckning vi accepterar att 
kunskap utvecklas i sitt sammanhang, att det inte alltid går att kräva att 
kunskapen finns i förväg, innan man kommer in i sammanhanget. Kan 
ingången bli ”bredare”, så att även den med annorlunda men relevant 
kunskap får tillträde och sedan ges möjlighet att utvecklas på sina vill-
kor?

Beroende på konjunkturen kan dessutom den på arbetsmarknaden 
efterfrågade kompetensen variera. Å ena sidan kan det ibland krävas 
eller efterfrågas mer omfattande kompetens än vad arbetet egentligen 
kräver. När det är gott om arbetskraft kan arbets givarna passa på att 
rekrytera personal som klarar mer än vad som krävs för tillfället. Vissa 
arbeten kan å andra sidan kräva andra, kanske mer kvalificerade, kom-
petenser än vad som formellt krävs. Detta kan ha att göra med konjunk-
turen – att arbetsgivare vid brist på arbetskraft får ta den de får tag på 
– men också med svårigheten att uttrycka faktiska kvalifikationskrav i 
formella termer. En annan aspekt är att den kompetens som krävs kan 
vara så specifik att man inte kan utveckla den någon annan stans än på 
den arbetsplats det gäller. Då kan de formella kraven mer bli ett sorte-
ringsverktyg för att hitta den som man tror har störst förutsättningar 
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att kunna lära sig och sedan sköta de aktuella arbetsuppgifterna. I mötet 
mellan kompetens och kvalifikation finns i slutänden den utnytt jade 
kompetensen – den kompetens individen faktiskt har och som dess-
utom kommer till användning.

Validering
Validering är ett begrepp och en företeelse som ges varierande innebörd 
i olika sammanhang, inte minst i olika länder, och som kan förstås uti-
från olika teoretiska perspektiv (se t.ex. Andersson, 2010; Andersson & 
Harris, 2006; Harris, Breier & Wihak, 2011). Dessutom används varie-
rande beteckningar i olika språk och länder för det som kan inrymmas 
i begreppet. När jag diskuterar ”validering” utgår jag inte från någon 
officiell definition av begreppet, utan från en mer principiell definition 
relaterad till innebörden i de begrepp som används. Denna definition 
bygger på att jag ser validering i relation till det engelska begreppet 
”recognition of prior learning”, erkännande av tidigare lärande. Vali-
dering handlar därmed om processer som ger erkännande åt det män-
niskor har lärt tidigare och ofta i andra sammanhang, och åt det de fak-
tiskt kan – oberoende av vilka betyg eller annan formell kompetens som 
de har. Inom detta perspektiv på validering innefattas även processer 
som handlar om vad som på engelska betecknas ”prior learning assess-
ment” och ”accreditation of prior (experiential) learning”. En annan 
infallsvinkel på begreppets innebörd är att ”validering” kommer från 
det latinska ordet ”validus”, som betyder stark eller mäktig. Validering 
kan utifrån denna innebörd sägas handla om att hitta en persons kun-
skapsmässiga styrkor, vil ket vi kan jämföra med ordet ”invalid” som för 
tankarna till svagheter. 

Även om man utgår från den mer principiella innebörden är denna 
diskussion givetvis färgad av att den förs utifrån ett svenskt samman-
hang och exempel från detta sammanhang. I Sverige har begreppet 
validering använts sedan 1996 för att beteckna processer som handlar 
om att på olika sätt bekräfta kunskapers värde. Men det finns också en 
lång förhistoria med aktiviteter, till exempel skråväsendet med gesäll- 
och mästarprov, och husförhören, där tidigare lärande och erfarenheter 
getts erkännande, och som kan inrymmas i den principiella definitio-
nen även om dessa inte benämnts just ”validering” (se t.ex. Andersson 
& Fejes, 2010; Fejes & Andersson, 2007). På motsvarande sätt finns 
även i dag företeelser som ryms inom ovanstående defintion av valide-
ring, även om den beteckningen inte används – det som nedan diskute-
ras som ”implicit” validering.
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Erfarenhet – lärande – erkännande
Erfarenhet är ett begrepp som ofta lyfts upp i relation till reell kompe-
tens och validering – validering sägs då handla om att ge erkännande 
åt tidigare erfarenheter. Frågan är vad som avses med erfarenheter i 
det sammanhanget. Förmodligen har betoningen av erfarenhet att göra 
med att tanken om ”experiential learning” eller ”erfarenhetsbaserat 
lärande” (Kolb, 1984) har fått stort utrymme i utvecklingen av olika 
former av validering. Tanken med validering är emellertid att ge erkän-
nande åt kunskaper eller kompetenser som en människa har utvecklat. 
Med andra ord – lärande har skett i ett visst sammanhang, kunskap/
kompetens har utvecklats, och detta ges erkännande. Men är då erfa-
renheter, i betydelsen att ha varit med i ett visst sammanhang, nödvän-
digtvis något som resulterar i lärande och kunskap/kompetens? Nej, det 
beror snarare på hur deltagandet har gestaltat sig.

Här beror det förstås också på hur man ser på erfarenhet. John Dewey 
är en av de pedagogiska förgrundsfigurer som utvecklat och teoretise-
rat innebörden i begreppet erfarenhet (”experience”) (se t.ex. Dewey, 
1929). Man kan med Dewey tala om primära och sekundära erfaren-
heter. De direkta, primära, erfarenheterna innebär då inte nödvän-
digtvis något lärande i sig, medan de sekundära, reflektiva, erfarenhe-
terna, som innefattar en dimension av bearbetning, sannolikt betyder 
att någon form av lärande äger eller har ägt rum. Vad som blir viktigt 
i valideringssammanhanget är att vara klar över vad man menar med 
erfarenheter, och hur man synliggör resultatet av det lärande som olika 
erfarenheter kan ha lett fram till. Erfarenheter i vardaglig mening bety-
der inte nödvändigtvis att det utvecklats kunskaper som kan valideras. 
Men sekundära erfarenheter i Deweys mening kan sägas innefatta ett 
lärande, vars resultat bör vara en reell kompetens som kan valideras och 
ges erkännande.

Dessutom är det viktigt att problematisera vad vi menar med erkän-
nande i detta sammanhang. Det man i första hand tänker på är förmod-
ligen det formella erkännande som ligger i att en person får formella 
meriter i form av poäng, betyg, examina etc. – och där bedömning och 
validering av reell kompetens utifrån tidigare lärande kan vara en större 
eller mindre del i underlaget. Men erkännandet kan även vara av mer 
informell karaktär. Inte minst kan detta vara fallet i sammanhang där 
begreppet validering inte används, men där tidigare lärande ändå ges 
erkännande – vad man kan kalla för ”implicit validering” till skillnad 
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från ”explicit validering”. Inte minst är sådana processer där kunskap 
och kompetens värderas och ges erkännande på olika sätt vanliga i 
arbetslivet (Berglund, 2010).

Erkännande och validering i olika former
Den reella kompetensen kan alltså ges erkännande på olika sätt. Ibland 
handlar det om en mer formell och explicit validering som leder fram 
till ett resultat uttryckt som en dokumenterad formell kompetens – ett 
betyg, en legitimation, ett certifikat etc., som alltså har uppnåtts på 
annat sätt än att genomgå hela den formella utbildning som normalt 
sett krävs. Men det förekommer även validering som inte leder till en 
strikt formell kompetens. Det kan handla om processer som synliggör 
och ger erkännande åt tidigare erfarenheter och lärande men utan att 
det resulterar i ett betyg eller motsvarande dokumentation. Den här 
”icke-formella” valideringen kan till exempel innebära att man samlar 
belägg på sin kompetens i en meritportfölj eller i ett CV (curriculum 
vitae), en dokumentation som sedan kan bli underlag för bedömning 
i ett senare skede, som i en anställningsprocess eller vid ansökan till en 
utbildning.

Liknande ”icke-formell” validering kan även förekomma inom orga-
nisationer, där man har egna interna former för att synliggöra och doku-
mentera medarbetarnas kompetens. Sådana processer kallas dock oftast 
inte för validering, vilket betyder att de snarast kan ses som ”implicita” 
former för validering.

Den implicita valideringen, där själva begreppet validering inte 
används som beteckning, men som de facto handlar om synliggörande, 
dokumentation och erkännande av tidigare lärande eller reell kompe-
tens, kan ta sig olika uttryck. Fyra aspekter på detta har identifierats 
(Berglund, 2010; Berglund & Andersson, 2012).

För det första kan det handla om erkännande av kompetens som är 
på väg in i en organisation, framför allt vid nyrekrytering av personal. 
Den formella kompetensen kan då vara viktig som en grund, men dess-
utom, eller som alternativ, kan även den reella kompetensen ges erkän-
nande och bli avgörande för vem som rekryteras och därmed får erkän-
nande för sin kompetens i relation till de aktuella kvalifikationskraven. 
För det andra handlar det om erkännande av kompetens som utvecklas 
inom organisationen. Det informella lärande som sker i arbetet kan ges 
erkännande på olika sätt. Det kan både ske informellt, till exempel i 
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samtalet i arbetslaget där exempel på nytänkande och ”innovationer” i 
arbetet uppmärksammas, och mer formellt på arbetsplatser med system 
för att dokumentera de anställdas reella kompetens (jämför ovan om 
icke-formell validering).

För det tredje kan det röra sig om att uppmärksamma kompetens 
som är på väg ut ur organisationen. Om organisationen på olika sätt 
vill ta vara på kompetensen hos de som är på väg att lämna arbetet, 
exempelvis när det är dags att bli pensionär, innebär det också en form 
av erkännande av den kompetens som har utvecklats i arbetet. Men här 
är det också värt att uppmärksamma att det även kan finnas ett mot-
stånd mot att lämna ifrån sig sina personliga kunskaper. ”Varför ska 
jag avslöja mina hemligheter?” kan den tycka som inte fått erkännande 
för sin kompetens tidigare, något som uppmärksammar vikten av att 
ge erkännande och synliggöra värdet av den reella kompetensen. Men 
det kan också finnas en medvetenhet om att det kan vara svårt att få 
erkännande för och användning av sin specifika kompetens i ett annat 
sammanhang, där det är annan kompetens som efterfrågas och krävs. 
Det sistnämnda är då främst något som kan påverka valet om man över-
väger att lämna organisationen för ett nytt arbete. För det fjärde är det 
värt att ytterligare uppmärksamma det som exemplet med obenägenhe-
ten att dela med sig av sin kompetens pekade på – att kompetensen inte 
alltid synliggörs i en organisation. Det är i varje fall inte alla aspekter 
av kompetensen som synliggörs och ges erkännande, vare sig det sker i 
formella, icke-formella eller informella former.

Det sistnämnda, att endast vissa delar av människors kompetens syn-
liggörs och ges erkännande, kan för övrigt jämföras med vad en grupp 
fastighetsskötare gav uttryck för i samband med att deras yrkeskun-
nande skulle synliggöras genom validering. Vissa gav då uttryck för ett 
kritiskt förhållningssätt med uppfattningen att man bara hade ”skra-
pat på ytan” av deras kompetens. Det fanns dock andra förhållnings-
sätt också. Ett meritinriktat förhållningssätt satte fokus på bytesvärdet 
och att valideringen handlade om bedömning och kontroll, medan 
ett utvecklingsinriktat förhållningssätt innebar att man även uppfat-
tade valideringen som ett tillfälle till lärande och personlig utveckling 
(Andersson, 2006).
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till sist
Här finns centrala utmaningar i relation till att erkänna och ge värde 
åt såväl reell som formell kompetens. I en mening kommer man aldrig 
att komma längre än att ”skrapa på ytan”, för vårt livslånga lärande uti-
från omfattande erfarenheter innebär att de allra flesta av oss har ett så 
brett kunnande att det endast är vissa begränsade delar som kan tänkas 
bli uppmärksammade i formella bedömningar. Det handlar snarare om 
att vi även behöver synliggöra och ge erkännande åt varandras kun-
nande på olika sätt, såväl formellt som mer informellt och personligt. 
Inte minst handlar det om att synliggöra och värdera den kompetens 
som faktiskt kommer till uttryck i handling – och som därigenom visar 
sig ha ett bruksvärde – ständigt och inte endast när det är dags att lämna 
organisationen.

När det gäller bytesvärdet finns också en utmaning i att meriten och 
den formella kompetensen inte blir ett mål i sig utan ett medel. Som 
ett medel för att uttrycka kompetens och ge underlag för till exempel 
urval till utbildning och vid anställning har de formella meriterna sin 
funktion. Det är svårt att tänka sig ett system utan formella meriter att 
relatera till den efterfrågade kompetensen, om man ska ha någorlunda 
effektiva och rättvisa urvalsprocesser där det inte enbart är sådant som 
personliga egenskaper, kontakter eller släktskap som har ett bytesvärde.

Om man lyckas undvika fällan som ligger i att den formella kompe-
tensen blir ett mål i sig finns det också förutsättningar för ett utveck-
lingsinriktat förhållningssätt. Då kan lärandet och utvecklingen av reell 
kompetens med såväl bruksvärde som bytesvärde sättas i fokus och ges 
erkännande. 

per andrersson
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värdet av reell och formell kompetens
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