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ABSTRAKT 
Denna uppsats behandlar hur vårt språk påverkar vår förståelse av verkligheten, och hur detta i 

sin tur kan tänkas påverka människor med funktionsskillnader. Analysen utgår ifrån en 

korpusundersökning av olika benämningar för människor med funktionsskillnader, detta för att 

se i vilka kontexter de olika orden används. Orden som analyseras är: handikappad, 

funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsskillnad. Resultatet har sedan analyserats 

utifrån doxologi, socialkonstruktivism, konnotation/denotation, maktkritik och ett 

etikperspektiv. Resultatet av denna uppsats visar att vissa ord, så som ordet handikappad, till 

stor del används som ett skällsord och därmed får negativa konnotationer vilket kan påverka 

människor med funktionsskillnader negativt. Därmed är också slutsatsen att människan, ur ett 

etiskt perspektiv, bör undvika detta ord och istället använda ord som inte har negativa 

konnotationer.   

 

Nyckelord: Doxologi, funkofobi, ordvalsanalys, etik, retorik, handikappad, 

funktionsnedsättning, funktionsskillnad, maktkritik, korpusundersökning 
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1. INLEDNING 

”Vill hon ha någonting mer?”. Det är inte första gången jag blir tillfrågad vad min vän vill ha, 

trots att det är hon som handlar. Skillnaden är att jag står och hon är rullstolsburen. Därmed 

förväntas jag prata för denna fullt vältaliga kvinna. ”Jag skulle vilja betala” svarar min vän, 

med betoning på jag. Hon svarar, trots att det inte var hon som blev tillfrågad.  

 

Jag tror inte kassörskan menade illa, inte heller alla de andra butiksbiträden eller 

restaurangpersonal som ifrågasatt min väns förmåga att tala för sig själv. Men att dagligen bli 

ifrågasatt och kränkt gör någonting med självkänslan.  

 

Under mina år i vården som personlig assistent har jag dagligen sett hur människors okunskap 

drabbar människor med funktionsskillnader. Hur människor tillför, eller snarare fråntar, andra 

människors egenskaper då de använder rullstol eller har någon annan synlig funktionsskillnad. 

När jag började studera retorik fastnade jag för tankarna att vårt språkval påverkar vår förståelse 

av verkligheten. Jag är nu glad över att i denna uppsats kombinera två av mina stora intressen: 

retorik och alla människors lika värde.    

 

1. 1 BAKGRUND 

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen sedan 2001 haft ett nationellt samordningsansvar 

för terminologin inom fackområdet vård och omsorg. Ansvaret innebär att publicera, förvalta 

och definiera termer som bör användas inom vård och omsorg. Dels för att säkerställa 

säkerheten för de individer som berörs, dels för att underlätta en entydig kommunikation där 

alla parter förstår vad som menas och menar samma sak. År 2007 beslutade Socialstyrelsen att 

ta bort ordet handikappad ur Socialstyrelsens egen termbank samt att omdefiniera orden 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Orden funktionsnedsättning och funktionshinder har 

tidigare setts som synonymer men ska från och med år 2007 syfta till olika saker. 

Funktionsnedsättning syftar till en person med ”nedsättningar av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga”1, vilket kan bero på medfödd eller förvärvad skada som är 

																																																								
1	Socialstyrelsen, frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder. 
https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_0 
(Hämtad 2016-01-04).	
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bestående eller av övergående natur. Funktionshinder ska ses som ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”, och därmed syfta till 

miljön.2  

 

På uppdrag av Europeiska unionen tog Tjänstemännens centralorganisation, TCO, 2007 fram 

debattskriften “ord som taggar”. Där delar de in ord som berör människor med 

funktionsnedsättningar i följande tre kategorier; ”okej”, ”tänk till” och ”varning”. Orden 

funktionsnedsättning och funktionshinder finns under rubriken okej, medan ordet handikapp 

ligger under rubriken varning.3  I samband med att ordet handikappad avråddes valde också 

DHR, (tidigare De handikappades riksförbund) att byta namn. Förkortningen DHR kvarstår 

men står nu för Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Logga är: DHR – Förbundet för 

ett samhälle utan rörelsehinder.4 I mars 2015 beslutade även handikappförbundet, att byta 

namn, en process som ännu inte är färdig.5  

 

År 2015 infördes ordet funkofobi i Svenska akademiens ordlista. Efter en kampanj driven av 

förbundet Unga rörelsehindrade på hemsidan www.funkofobi.se uppmanades människor att 

skicka ett brev till Peter Englund, den dåvarande Svenska akademiens ständiga sekreterare.  I 

brevet stod det förklarat att unga med funktionsskillnader saknade ett ord de kan använda när 

de blir förminskade. Ett ord som kan liknas med rasism eller sexism. Englund svarade och 2015 

infördes ordet funkofobi i Svenska akademiens ordlista. Unga rörelsehindrade som drev 

kampanjen använder själva ordet funktionsskillnad, eller människor med funktionsskillnader.6 

Då jag anser att unga rörelsehindrade har tolkningsföreträde i denna fråga är det också ordet 

funktionsskillnad jag kommer använda mig av i denna uppsats.  

 

																																																								
2	Socialstyrelsen, frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder. 
https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_0 (Hämtad 2016-01-04). 
3 Handikappförbundet, ord som taggar 
 http://www.hso.se/Material/Allmant/Ord-som-taggar-texten/ (Hämtad 2016-01-04). 
4 Handikappförbundet, http://www.handikappforbunden.se/press/Senaste-nytt/DHR-byter-namn-efter-44-ar/ 
(Hämtad 2016-01-04). 
5  Vid samtal med pressekreterare Monica Klasén McGrath 2015-11-03 förklarar hon att processen att byta namn 
är igång, samt att det har en hög medvetenhet om det problematiska med att använda ordet handikappad. Klasén 
McGrath menar också att ordet handikappad aldrig används i andra sammanhang utan det officiella ordet är 
människor med funktionsnedsättningar. 
6 Förbundet unga rörelsehindrades funkofobikampanj, www.funkofobi.se (Hämtad 2016-01-04).	
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika benämningar för människor med 

funktionsskillnader används samt vad det får för konsekvenser. Detta för att få en djupare 

förståelse av hur språk påverkar vår förståelse av verkligheten, för att sedan diskutera vilka ord 

människor bör använda för att denna påverkan inte ska drabba människor med 

funktionsskillnader negativt.    

 

De frågeställningar jag kommer utgå ifrån är:  

v Hur används orden?  

- Handikappad 

- Funktionsnedsättning 

- Funktionshinder 

- Funktionsskillnad 

v Hur kan dessa ord, ur ett retoriskt perspektiv, påverka människor med 

funktionsskillnader?  

v Vilka/vilket ord bör användas? 

 

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Anna Vogel, lektor i Svenska vid Stockholms universitet har bedrivit forskningsprojektet 

Laddade ord. Jag har här tagit del av projektets första del.  

 

1.3.1 LADDADE ORD 

I första delen av projektet undersöker Vogel hur en rad ord som beskriver människor med 

psykiska funktionsskillnader har bytts ut under tid, exempelvis orden: handikappad, 

utvecklingsstörd och psykiskt efterblivna. Syftet med artikeln är att undersöka begreppen som 

använts samt kontexten där orden återfinns. Materialet Vogel har utgått ifrån är följande:  

 −5 broschyrer om boende från landsting och kommun 1959–2006.  

 −Samtal med anhörig till person med intellektuell funktionsnedsättning 2006.  
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−Grunden Medias hemsida (för och av personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar)  2007. 

 −Ord som taggar – om funktionshinder. Språknormerande broschyr utgiven av EU, 

 paraplyprojektet, Språkrådet, TCO, Handisam och Handikappförbunden 2007.  

 − Samtal med språkvårdare på public service-företag 2008.  

 −Handisams hemsida 2009.7  

  

Resultatet har sedan analyserats utifrån kognitiv lingvistik och diskursanalys. Inom teorin om 

kognitiv lingvistikteorin använder sig Vogel av Lakoff och Johnsons konceptuella metaforer. 

Ett grundläggande antagande inom teorin är att konceptuella metaforer hjälper oss att förstå 

abstrakta begrepp med hjälp av konkreta begrepp. Som exempel på detta ges att ”bra är 

upp/dåligt är ner”8. Bra och dåligt är de abstrakta begreppen och upp och ner är de konkreta. I 

språket ser vi uttryck som: ”jag är nere idag”, vilket är ett exempel på hur konceptuella 

metaforer används. Ett annat antagande inom teorin är att en situation kan konceptualiseras på 

flera olika sätt, och att språket hjälper oss med detta. Exempelvis kan ett glas som är fyllt till 

hälften ses som halvtomt eller halvfullt.9   

 

Vogel har även tagit del av en del tidigare forskning inom området. Det jag finner intressant 

även för min uppsats är två opublicerade uppsatserna i ämnet Nordiska språk. Den ena 

uppsatsen är Anna Ringbergs examenarbete: Bunden eller buren? En undersökning om bruket 

och uppfattningen av orden rullstolsbunden och rullstolsburen (2006). I uppsatsen bedriver 

Ringberg forskning om hur termerna rullstolsburen och rullstolsbunden konkurrerat i dagspress 

under fjorton år. Resultatet visar att buren har konkurrerat ut bunden. Dock används termerna 

person som ändvänder rullstol eller person med rörelsehinder i intresseorganisationer. 10 

 

																																																								
7	Anna	Vogel,	”Laddade	ord”,	Stockholms	universitet	2010	s.	3.	http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:321536/FULLTEXT02.pdf		(Hämtad	2016-01-11).	
8	Ibid	s.	2.	
9	Ibid	s.	2-3.	
10	Ibid	s.	2.	
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Den andra uppsatsen Vogel tagit del av, och som också är relevant för min uppsats, är Andreas 

Denks kandidatuppsats: Utvecklingsstörda – och Personer med funktionsnedsättning (2009). 

Denk undersöker hur benämningar av psykiskfunktionsnedsättning förändrats under 1980 fram 

tills 2009 i landstingets material. Resultatet har även här analyserats utifrån konceptuella 

metaforer och visar att termerna som klassificerar människor med funktonsskillnader ofta 

innehåller ord ”vars scheman inom kognitiv lingvistik är negativt värderande.”11 Ett exempel 

är ordet (funktions)nedsättning som innehåller ordet ned. 

 

Resultatet av Vogels egen undersökning av broschyrerna visar att termer som används för 

människor med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats under tid. Resultatet har även 

visat att två förställningsscheman är närvarande: FRAM - BAK och KRAFT. Detta ses i ordet 

efterbliven, som i broschyrerna Vogel tagit del av användes fram till 1980. ”Efterbliven 

aktualiserar metaforen DÅLIGT ÄR BAK, och efterbliven väcker därför negativa 

associationer.”12 Detta tar sig i uttryck i språket genom ”att hamna på efterslanken”, vilket ses 

som någonting negativt. Ordet efterbliven används inte längre utan har ersatts med termen 

funktionsnedsättning. Dock menar Vogel att ordet funktionsnedsättning också får negativa 

associationer då ordet ned är närvarande.13 Vogel skriver:  

 Funktionsnedsättning aktualiserar föreställningsschemat UPP–NED. Den konceptuella  

 metaforen BRA ÄR UPP/DÅLIGT ÄR NED (Lakoff & Johnson 1980) genomsyrar vårt   

 tänkande, och termen funktionsnedsättning kan därför i sig sägas väcka negativa   

 associationer. Bytet från efterbliven till person med intellektuell funktionsnedsättning   

 ändrar alltså inte dessa associationer: de är fortfarande till något dåligt.14  

Vidare skriver Vogel att schemat KRAFT är närvarande i störning, hinder och skada.”För att 

något ska hindras, skadas eller störas i en spatial betydelse krävs en kraft som påverkar 

personen/föremålet i fråga.” 15  Därmed får även begreppen funktionshinder och 

utvecklingsstörd negativa associationer.  

																																																								
11	Vogel	2010	s.	2.	
12	Ibid	s.	5.	
13	Ibid.	
14	Ibid	s.	6	Vogels	kursiveringar	och	parenteser.		
15	Ibid.		
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En annan fråga som berörs i artikeln är hur nödvändigt det är att ha ett samlingsnamn för 

personer med intellektuell funktionsskillnad, och om det vore bättre att enbart benämna 

personers diagnos. Vogel skriver:  

 I språket utnyttjar människan maximalt den förmåga att kategorisera som hon är   

 utrustad med. Att människan har en förmåga och en vilja att snabbt sortera och   

 namnge föremål, individer osv. bäddar också för att varje enskilt föremål, individ osv.   

 inte blir bedömd och namngiven helt på egna premisser utan med en viss generalisering.  

 Denna klassificering kan både hjälpa individen (ge möjlighet till stöd enligt LSS t.ex.) och  

 sortera in individen i ett fack som han/hon inte önskar vara i.16  

Vid samtal med människor med intellektuell funktionsskillnad har Vogel träffat människor som 

inte vill byta bort de begrepp som numera ses som förlegade. Som exempel ger Vogel en kvinna 

som identifierar sig som mongoloid och värjer sig mot att byta ut det ordet då ”hon upplevde 

att det hade tagit lång tid att identifiera sig med att vara just mongoloid, och hon ville inte börja 

om den processen.”17 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Jag kommer att använda mig av fyra teorier. Den främsta teorin är hur språket påverkar vår 

uppfattning av verkligheten. Detta är en gammal diskussion som jag tar hjälp av Mats 

Rosengren, Ian Hacking samt Peter L. Berger och Thomas Luckmann för att reda ut. Därefter 

kommer jag se vad de olika orden konnoterar. Eftersom konnotationerna kan leda till förtryck 

har jag även valt att diskutera språkval utifrån Foucaults maktkritik, samt avsluta med en 

diskussion om etik och de etiska konsekvenser ordval kan få. Dessa teorier anser jag kunna ge 

en övergripande förståelse av ordvals påverkan på vår uppfattning av verkligheten och 

människor med funktionsskillnader, samt konsekvenser av detta.  

 

2.1 SPRÅKETS PÅVERKAN PÅ VÅR UPPFATTNING AV VERKLIGHETEN 

För att beskriva hur språket påverkar vår uppfattning av verkligheten kommer jag att använda 

mig av både Rosengrens doxologibegrepp och av socialkonstruktivism. I kapitlet om 

socialkonstruktivism kommer jag att referera till både Berger och Luckmann som är de främsta 

inom ämnet, men även Hacking som ifrågasätter termen.  

																																																								
16	Vogel	2010	s.	9	Vogels	kursiveringar	och	parenteser.	
17	Ibid.			
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2.1.1 DOXOLOGI 

Termen doxologi används i denna uppsats på det sätt som Mats Rosengen, professor i retorik 

vid Uppsala universitet, använder termen. Doxologi är hämtat från grekiskan och betyder 

ungefär ”läran om åsikter”. Dess motsats, episteme, översätts i många fall till kunskap. För att 

förklara doxologi använder Rosengren sig av Protagoras tes Homo mensura, vilket översätts 

till: ”människan är alltings mått”18.  

 
Medger vi att allt, verkligen allt, mäts med mänskliga och inte naturliga, objektiva eller gudomliga 

mått kommer det inte längre att vara meningsfullt att tala om obestridliga fakta, naturgivna sanningar 

eller objektiv (i meningen oberoende, oavhängig) kunskap. Alla fakta, sanningar och kunskaper 

måste då förstås som mänskliga, det vill säga relaterade till och avhängig av vårt människovara och 

våra olika doxai. 

 

Detta innebär att kunskap och sanning är mänskligt, inte bara för att det är människan som lever 

i enlighet med dem, utan även att vi inte kan förstå vad någonting egentligen är, bara hur 

människan uppfattar det.19 Detta innebär att inte heller språket är av naturen givet, utan snarare 

arbiträrt. Tanke och ord har inget samband, men är samtidigt oupplösligt förenade, och då vi 

tänker med ord påverkar orden i sin tur hur vi tänker: ”- vi ser, begriper och förstår det vi har 

begrepp för, inget annat.”20   

 

Kritiken riktad mot Protagoras kom främst från Platon, vars filosofi till stor del grundar sig i 

episteme, och tron på en sann kunskap. Platon kritiserade Protagoras med argumentet att denna 

homo mensura skulle betyda att ”varje enskild människa är instängd i sitt eget sätt att uppfatta 

sig själv, sin värld och sina medmänniskor.”21 Att allt hon gör blir knutet till henne själv. Denna 

kritik blir dock inte relevant om man som Rosengren tolkar Protagoras ord som att denna 

människa som mäter, inte är varje enskild individ, utan att människan snarare representerar den 

mänskliga rasen homo sapiens.22 

																																																								
18	Mats	Rosengren,	För	en	dödlig	som	ni	vet	är	största	faran	säkerhet:	doxologiska	essäer,	Rhetor,	Åstorp	
2006	s.	62.	
19	Ibid	s.	14.	
20	Mats	Rosengren	”Retorik,	retorikvetenskap	och	social	mening”	Retoriks	kritik:	teori,	metod	och	retorisk	
analys.,	s.	227-242,	2014	s.	230.	
21	Rosengren	2006	s.	14.	
22	Ibid	s.	67.	
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2.1.2 SOCIALKONSTRUKTIVISM 

Likt Rosengren och Protagoras hävdar även de som ansluter sig till socialkonstruktivismen att 

vår uppfattning av verkligheten inte är av naturen given, utan har skapats av sociala 

konstruktioner. Ian Hacking, professor emeritus i filosofi vid University of Toronto, förklarar 

social konstruktion som en situation, eller en norm som inte är bestämd av tingens natur, och 

att det därmed inte hade behövt vara som det är. Hacking menar också att det är vanligt att anse 

att denna situation (som är socialt konstruerad) är dålig, och att det skulle vara bättre om vi 

kunde göra oss av med den. 23 Det kan uppfattas som problematiskt att det ligger en politisk 

agenda bakom en vetenskaplig teori. Detta är också det som Hacking lyfter fram som sitt 

argument mot trenden att ”allting är socialt konstruerat”.24  

 

Hacking ställer sig emot trenden att ”allting är socialt konstruerat” och menar att denna term 

missbrukas. Enligt Hacking bör socialt konstruerat enbart användas när det finns anledning att 

tala om det social konstruerade. När det ses som någonting självklart och inte ifrågasätts, så 

borde vi just ifrågasätta det. Exempel på detta ger Hacking genusvetenskap och att kön är 

socialt konstruerat. Banker eller Sveriges ekonomi däremot, som är resultat av historiska 

händelser och sociala processer bör inte gå under namnet socialkonstruktion.25 Ett annat 

exempel på social konstruktion Hacking ger är ”handikapp”.26  

 

Som några av de främsta inom socialkonstruktivismens menar Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann, författare till The social construction of reality (övers. kunskapssociologi) att 

språket påverkar hur vi ser oss själva: ”Med andra ord är jaget en reflekterad entitet som 

återspeglar de attityder som signifikanta andra först intagit till det; individen blir vad hans 

signifikanta andra kallar honom”. 27  Därmed har språket en mycket stor inverkan och är 

socialisationens viktigaste innehåll och redskap.28 I och med att människan ständigt skapar sin 

																																																								
23	Ian	Hacking,	Social	konstruktion	av	vad?	Thales,	Stockholm	2004	s.	20.	
24	Ibid	s.	46.	
25	Ibid	s.	26-27.	
26	Ibid	s.	61.	
27	Peter	L	Berger	&	Thomas	Luckmann,	Kunskapssociologi,	Wahlström	&	Widstrand,	Stockholm,	1998	s.	
156.	
28	Ibid	s.	157.	
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omvärld, och gör detta tillsammans med andra, så bidrar språkbruk såväl som interaktioner med 

andra människor till identitetsskapandet.29 Författarna skriver: 

 
Människan är biologiskt förutbestämd att konstruera och att leva i en värld tillsammans med andra. Denna 

värld blir för henne den härskande och definitiva verkligheten. Dess gränser bestäms av naturen, men när 

den väl en gång konstruerats, påverkar denna värld i sin tur naturen. Genom den dialektiska motsättningen 

mellan naturen och den socialt konstruerade världen förvandlas själva den mänskliga organismen. Genom 

samma dialektik producerar människan verkligheten och producerar därigenom sig själv.30  

 

I och med att vårt språkbruk får konsekvenser för andra människors uppfattning av sig själva 

kommer jag i nästa kapitel ta upp konnotationer, för att se hur olika ord kan leda till förtryck 

genom att konnotera skilda saker.  

 

2.2 DENOTATION OCH KONNOTATION 

För att kunna diskutera språkvalens betydelse kommer jag använda mig av termerna 

konnotation och denotation. Nationalencyklopedin definierar ordet denotation på följande sätt:  

 
Denotation: denotation (av latin deʹnoto ’tydligt utmärka’, ’syfta på’), det som en språklig term betecknar. 

I filosofisk semantik och logik avser man vanligen med denotationen av en generell term klassen eller 

mängden av de föremål eller individer som har den egenskap som termen betecknar – denotationen av 

termen ”människa” är således mängden av alla människor. Själva termen ”denotation” går tillbaka till 

John Stuart Mill, som ställde denotation i motsats till konnotation. Ett i stort sett synonymt motsatspar är 

extension/intension. – Ibland avser man med denotation istället relationen mellan en term och det som 

den betecknar.31 

Motsatsen till denotation är konnotation, vilket Nationalencyklopedin definierar på följande 

sätt:  

Konnotation: konnotatioʹn (medeltidslatin connotaʹtio, av coʹnnoto ’nedskriva’, ’antyda’, ’ge bibetydelse 

åt’, av latin con-, se kon-, och latin noʹto ’förse med märke’, ’beteckna’, ’angiva’), innebörden hos en 

språklig term. Efter John Stuart Mill avser man inom filosofin med konnotation vanligen termens innehåll 

i motsats till dess denotation; ett i stort sett  synonymt motsatspar är intension och extension. /…/ Inom 

språkvetenskap kan dock konnotation i stället stå för de bibetydelser och associationer (ofta emotionellt 

																																																								
29	Berger	&	Luckmann,	1998	s.	154.	
30	Ibid	s.	212.	
31	Nationalencyklopedin,	Dag	Prawitz	
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/denotation	(Hämtad	2016-01-08).	
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laddade) som ett ord är  förbundet med; i denna bemärkelse kan moder ha som konnotation t.ex. 

’omvårdnad’, ’kärlek’ och ’värme’.32 

  

”I språklig kommunikation utgör denotationen närmast ett ords bokstavliga betydelse”33 medan 

konnotationen bestäms av kulturella inslag.34 Genom att belysa skillnaden mellan denotation 

och konnotation kan vi se hur olika ord, som denoterar samma sak, skiljer sig i konnotation.  

Därmed kan vi förstå hur vissa ord kan anses negativa medan andra anses neutrala även då de 

syftar till samma sak.  

 

2.3 MAKTKRITIK 
 Foucault turned the study of power when he came to realize that the treatment of knowledge and 

 discourse could not be separated from the operation of power.35 

 

Michel Foucault (1929-1984) menar att varje samhälle och epok har sin egen maktföreställning 

som i sin tur producerar olika sanningar. Därmed existerar sanningen aldrig utanför makten.36 

I det moderna samhället används makt i en form av normalisering snarare än lagar. 

Normaliseringen är mer subtil och genomträngande än makt i form av våld och lagar, därmed 

kan denna typ av makt även påverka människan på ett omedvetet plan.37 

 
Normalisering kan definieras som en process där individer genom ständigt upprepade fingraderade 

korrigeringar, bedömningar och olika mätningsåtgärder anpassas till ett på samma gång homogeniserande 

och individualiserande beteende. Den enskilde bedöms därmed efter hur han ses som avvikande från det 

normerande beteendet. Genom en uppsättning omdömen, diagnoser, prognoser och normativa 

värderingar tar därmed individen form. Normen representerar en annan form av makt än lagen.38 

 

																																																								
32	Nationalencyklopedin,	Dag	Prawitz	
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konnotation	(Hämtad	2016-01-08).	
33Patrik	Mehrens,	”Visuell	retorik”	Retorisk	kritik:	teori	och	metod	i	retoriks	analys	s.	319-334,	2014	s.	324.	
34	Ibid	s.	325.	
35	Sonja	K.	Foss,	Karen	A.	Foss	&	Robert	Trapp,	Contemporary	perspectives	on	rhetoric,	2.	ed.,	Waveland	
Press,	Prospect	Heights,	Ill.,	1991		s.	224.		
36	Roddy	Nilsson,	Foucault:	en	introduction.	Égalité,	Malmö 2008	s.	81.	
37	Ibid	s.	225.	
38	Nilsson	2008	s.	90.	
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Foucault menar att det inte finns några maktfria relationer, utan makt ingår som en del i alla 

sociala relationer mellan människor. 39  Men i samband med att det finns makt så finns det 

också motstånd,40 och då makten ständigt är i rörelse kan maktrelationerna skiftas och kastas 

om. Detta kan ske både genom medvetna eller omedvetna handlingar.41  

 

2.4 ETIK 

I tidigare avsnitt har jag redogjort för hur människan själv skapar och konstruerar sin omvärld 

och sin sanning, men även hur sanningen konstrueras av makten. Därmed är det också högst 

relevant att diskutera de etiska konsekvenser denna konstruktion kan tänkas få.   

 

Ann Öhrberg skriver i Retorisk kritik (2014) att den som sysslar med retorik förr eller senare 

behöver ställa sig frågan om sambandet mellan retorik och etik. Diskussionen om förhållandet 

dem emellan har vart central sedan antiken.42 Den kanske mest inflytelserika diskussionen om 

sambandet är Platons dialog Gorgias. I dialogen definieras retorik, vad retoriken ska användas 

till samt ”hur vi kan leva som goda människor och medborgare och om retoriken har någon 

som helst funktion”43 I dialogen betonar Georgias retorns etiska ansvar, samt att retorn bör 

kunna skilja på rätt och fel innan hen talar.44   

 

Öhrberg menar att diskussionen retorik och etik återigen började diskuteras under 1900-talet. 

Då med fokus på språkets påverkan på uppfattningen av verkligheten, makt och 

identitetsskapande.45 Denna typ av identitetsskapande intresserade sig även Foucault för:  

 
Foucault’s exploration of the technologies of the self begins with the idea that our identity is not fixed by 

nature or rooted in prior knowledge of who we are; being the subject of one’s own experience is not 

given.46 

																																																								
39	Nilsson	2008	s.	93.	
40	Foss,	Karen	&	Trapp	1991	s.	226.		
41	Nilsson	2008	s.	86.	
42	Ann	Öhrberg	’’Jag	ska	bussa	Hundarnas	Någon	på	mina	fienders	strupar”.	Etik	och	retorik’	Retorisk	
kritik:	teori	och	metod	i	retorisk	analys.,	s.213-225.	2014	s.	213.	
43	Ibid	s.	215-216.	
44	Ibid	s.	216.	
45	Ibid.	
46	Foss,	Karen	&	Trapp	1991	s.	228.	
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Då vår identitet inte är given av naturen utan någonting som konstrueras av interaktioner med 

andra mänskor, så blir vi också ansvariga för hur andra människor skapar sig själva i förhållande 

till andra.  

3. METOD OCH MATERIAL 

Jag har valt att göra en ordvalsanalys av olika benämningar för människor med 

funktionsskillnader, detta för att granska hur användningen förändras beroende på vilket ord 

som används. Vidare kommer jag att analysera vilka konsekvenser ordval kan tänkas få 

beträffande människor med funktionsskillnader.  

 

3.1 KORPUSUNDERSÖKNING 

För att granska hur orden används har jag valt att göra en korpusundersökning. En 

korpusundersökning innebär att man genom att söka på ett ord på en språkbank får upp texter i 

det sammanhang ordet används. Korpusarna är sedan indelade i olika delkorpusar, så som bland 

annat sociala medier, fornsvenska texter och tidningstexter. Syftet med en korpusundersökning 

är att granska hur ordet har använts, var det har använts och under vilken tid det har använts, 

samt hur användningen har förändrats genom tid.47 

Korpusundersökningen har gjorts via Göteborgs universitets språkbank 

www.sprakbanken.gu.se, där jag har gjort en sökning på följande ord:  

 

v Handikappad  

v Funktionsnedsättning  

v Funktionshinder 

v Funktionsskillnad  

 

Jag vill se i vilken utsträckning orden används samt i vilken kontext. Vidare kommer jag att 

diskutera om det skett någon förändring av användandet efter 2007, då Socialstyrelsen avrådde 

från att använda ordet handikappad. Anledningen till att jag valt att lägga fokus på förändringen 

efter 2007 är för att det ska bli tydligare vad olika ord konnoterar samt hur de olika orden kan 

																																																								
47	Språkbanken,	instruktion	till	korpusundersökning	
http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/infrastruktur/korp/anvandarhandledning	(Hämtad	2016-01-
07).	
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påverka människor. Resultatet från korpusundersökningen kommer bli det material jag 

analyserar i analysfråga två och tre.  

 

3.2 URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Anledningen till att jag valde dessa ord är följande: Handikappad är det ord som tidigare använts 

och som är allmänt känt. Funktionsnedsättning är det ord socialstyrelsen använder och som till 

stor del ersatt ordet handikappad. Men då ordet handikappad tidigare även delvis har syftat till 

miljön vill jag även se hur ordet funktionshinder används. Slutligen är funktionsskillnad det ord 

som organisationen unga rörelsehindrade använder och förespråkar.   

 

För att få en bra bild av hur orden används har jag valt att analysera både tidningstexter och 

sociala medier under åren 2003-2013. Då det som skrivs i tidningen inte alltid är det som skrivs 

i privata bloggar så hoppas jag att genom att analysera två olika medier kunna få en bredare 

bild av användandet. Vidare har jag valt att avgränsa tidningstexterna till GP, och sociala 

medier till BLOGGMIX. BLOGGMIX är en samling av ett flertal olika bloggsidor. 

Anledningen till att jag låter just GP och BLOGGMIX representera min undersökning är av 

den enkla anledningen att det var dessa två sidor som gav det största urvalet, samt hade korpusar 

under en längre tid, och då tiden är relevant för användningen anser jag att detta var det bästa 

alternativet för att få en så givande analys som möjligt.  

 

3.3 METODPROBLEM 

Syftet med en korpusundersökning är inte att läsa hela artiklar eller inlägg där ordet används, 

utan enbart meningen där ordet nämns. 48 Därför kan det ibland vara svårt att förstå kontexten. 

Jag kan därmed inte säkert veta om reportern på GP själv valt att använda sig av det specifika 

ordet, eller om det används för att reportern refererar till någon annan som använder ordet. 

Likaså kan jag inte veta om någon bloggare använder ett ord sarkastiskt, och det finns därmed 

en risk att missbedöma kontexten utifrån enbart en kort mening.  

 

Dock anser jag att detta inte är ett större problem eftersom mitt syfte inte är att analysera 

enskilda reportrars bruk av orden, utan snarare få en bild av vad allmänheten använder för ord. 

																																																								
48	I	vissa	fall	får	det	att	få	en	”utökad	kontext”	vilket	gör	att	man	kan	ta	del	av	ett	större	sammanhang	av	
texten.		
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Min sökning har dessutom gett ett stort antal träffar och därmed är det inte sannolikt att flertal 

skulle använda orden på ett sarkastiskt sätt utan att jag skulle märkt av det. I vissa fall finns det 

även möjlighet att se en utökad kontext och ta del av en större kontext. Jag har gjort ett slumpat 

urval av de korpusar jag känt mig osäker på, och resultatet har varit att inte något av detta fall 

har jag kunnat finna att ordet används på ett sarkastiskt eller ironiskt sätt (utifrån resterande av 

texten jag tagit del av). Jag vill dock påpeka att denna utökade kontext inte har gjorts på samtliga 

korpusar, men om det skulle vara så att vissa används sarkastiskt utan att jag märkt av det, så 

skulle det vara en mycket liten del. Jag vill därför uppmärksamma problemet, men tror inte att 

det kommer påverka min undersökning på ett betydande sätt.   

4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys utifrån frågeställningarna:  

• Hur används orden? 

• Hur kan orden påverka? 

• Vilket/vilka ord bör vi använda? 

	

4.1 HUR ANVÄNDS ORDEN? 

Nedan följer analys av det resultat jag funnit via korpusundersökning av GP och BLOGGMIX 

under åren 2003-2013. Jag har valt ut en del citat för att exemplifiera hur ordet används på de 

olika medierna.  

 

4.1.1 HANDIKAPPAD 

Användningen av ordet handikappad skiljer sig mellan GP och BLOGGMIX. I och med den 

stora skillnaden har jag valt att diskutera användningen utifrån ordets laddning, hur det används 

i en värderande kontext (i negativ bemärkelse) samt i en icke värderande kontext (som ett 

neutralt ord). Laddningen baseras på huruvida orden refererar till det som 

Nationalencyklopedin menar med ordet handikappad, alltså en person med en 

funktionsskillnad. När ordet används för att beskriva någonting annat, speciellt för att värdera 

detta andra, anser jag att ordet används i negativ bemärkelse.   

 

SOM ETT NEUTRALT ORD 

”TJÖRN: En handikappad kvinna på Tjörn har fått rätt till generell riksfärdtjänst” 
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GP 2005 

 

“Bland den 54-åringe mannens offer finns barn och handikappade vuxna” 

GP 2011 

 

Den vanligaste användningen av ordet handikappad i GP är när det används som ett neutralt 

ord för att beskriva människor med funktionsskillnader. Denna typ av användning finns kvar 

både före och efter 2007, då Socialstyrelsen avrådde från användning av ordet. Dock är denna 

användning betydligt vanligare innan 2007. En anledning till att användningen av ordet inte 

sjunkit mer kan delvis vara på grund av att människor som själva lever med funktionsskillnader 

eller har närstående som lever med funktionsskillnader väljer att använda orden, och att GP 

därmed inte byter ut ordet när de refererar till någonting en person sagt. Exempel på denna typ 

av användning ser vi här nedan:  

 

”Jag har en handikappad dotter och måste åka ofta till sjukhuset.” 

GP 2006 

 

”Jag som är handikappad efter två bilolyckor vill inget hellre än att försöka komma tillbaka.” 

GP 2010 

 

Även i detta sammanhang används ordet som ett neutralt ord, ett ord som bara beskriver en 

person med funktionsskillnad utan att värdera detta. Denna typ av användande, när det är 

människor som kan tänkas ha tolkningsföreträde som använder ordet, är den vanligaste 

användningen efter 2007. 

 

”Jag är dessutom ledsagare åt tre handikappade tjejer.”  

BLOGGMIX 2011. 

 

Denna användning av ordet som ett neutralt objektivt ord återfinns även hos BLOGGMIX. 

Dock är denna användning inte lika vanligt förekommande i BLOGGMIX som i GP. Även då 

personen använder ordet handikappad finns det ingenting i citatet som tyder på att hen lägger 

någonting värderande i ordet – utan det används som ett neutralt ord.  
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I NEGATIV BEMÄRKELSE 

”Jag känner mig totalt handikappad varje gång jag har en ny mobiltelefon”. 

 BLOGGMIX 2006 

 

”Ser lite smått handikappad ut på den här bilden, haha!”  

BLOGGMIX 2010 

 

I BLOGGMIX är det vanligaste användandet av ordet handikappad i samband med att 

skribenten beskriver sig själv som handikappad, trots att hen inte har någon uttalad 

funktionsnedsättning. Detta ”handikapp” består istället av att personen känner sig begränsad 

när hen exempelvis saknar sin mobil, eller har en ny mobil. Det är tydligt att användande av 

handikappad i detta avseende är för att beskriva någonting negativt och ovant som är ett 

problem. Ordet används även för att beskriva andra människor, utan synliga funktionsskillnader 

för handikappade. Exempel på det ser vi här nedan:  

 

“Som dill på sillen orkar inte den servicemässigt gravt handikappade ”tjejen” på 

kundtjänstavdelningen bemöda sig att gräva mer i ärendet utan hade det dåliga omdömet att 

be S själv kolla det med ekonomiavdelningen”  

BLOGGMIX 2006. 

 

“Världens sämsta story, handikappat manus, lamt skådespeleri”.  

BLOGGMIX 2008. 

 

“Det finns personer som skrämmer mig, förutom rabiesfeminister så är det socialt 

handikappade personer som inte har en diagnos. De är bara socialt handikappade av något 

märkligt skäl.”  

BLOGGMIX 2010. 

 

Ordet används därmed också som ett skällsord. Som tidigare nämnt när det är något ”fel” på en 

själv men även när andras beteende ses som negativt. Då används ordet för att peka ut det 

avvikande och negativa. I citaten ovan får ordet handikappad, som används utan att personerna 

i fråga har en funktionsskillnad, stå för någonting negativt. När kvinnan på 

kundtjänstavdelningen inte var speciellt serviceinriktad beskrivs hon som gravt handikappad. 
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När manuset inte håller måttet beskrivs det som handikappat. När människor inte beter sig på 

det sätt skribenten önskar är de social handikappade.  

 

FÖR ATT PROBLEMATISERA 

”… dagens ångest rör sig mest om mitt handikapp.. åååååååhhhhh, jag hatar det jävla ordet; 

”handikappad””. 

BLOGGMIX 2011 

 

En annan användning av ordet som värderande är när människor, främst med 

funktionsskillnader problematiserar ordet, så som ovan. Denna person har uttryckligen själv en 

funktionsskillnad och uttrycker sitt förakt mot ordet.  

 

På BLOGGMIX finns även inlägg där människor menar att ordet handikappad bör användas. 

Det framgår dock inte i kontexten om dessa människor själva lever med funktionsskillnader 

eller inte. Exempel på denna typ av användning finner vi hör:  

 

“Men egentligen har ingen hunnit ens börja säga funktionshindrad utan de flesta har fortsatt sä

ga handikappad , och jag tycker det är synd att man inte kan bära det ordet utan  

istället säger att det är fult och fel.” 

BLOGGMIX 2010 

 

“och där är det ju en del ganska skitnödiga personer som ansåg att man inte ska säga 

 handikappad , det är diskriminerande eller nåt sånt .” 

BLOGGMIX 2011 

 

SAMMANFATTNING 

Det är tydligt att användandet av ordet handikappad har minskat under tid, både på 

BLOGGMIX och GP. Det märks även av en skillnad i användandet. Då GP tidigare främst 

använde ordet handikappad för att beskriva en människa som ett neutralt ord, så används 

handikappad senare nästa uteslutande när människor själva beskriver sig eller sina närstående 

som handikappad, och därmed själva har valt ordet för att beskriva sin funktionsskillnad.  
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Intressant är även att på BLOGGMIX används ordet nästan uteslutande för att benämna sig 

själv, person utan uttalad funktionsskillnad som handikappad när personen i fråga känner sig 

begränsad. Denna begränsning kan bero på en tillfällig situation, t.ex. ovana vid en ny telefon 

eller annan obekväm situation. Tydligt är dock att ordet handikappad får representera någonting 

negativt. Vi ser också att ordet används som ett skällsord för att beskriva någon annan, och 

därmed nedvärderande.  

 

Det finns både inlägg om hur ordet är problematiskt (skrivet av en person som har en 

funktionsskillnad), men även inlägg som förespråkar användningen av ordet.49 Utifrån de citat 

jag tagit del av kan vi dock se att både GP och BLOGGMIX generellt sett är dåligt insatta i 

ordet och dess problematik. Inlägg som problematiserar användningen av ordet är hos GP helt 

obefintliga, och hos BLOGGMIX mycket sällsynta.  

 

4.1.2 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Till skillnad från ordet handikappad så används ordet funktionsnedsättning på ett liknande sätt 

både hos GP och BLOGGMIX. Ordet används nästan uteslutande i en icke värderande-kontext 

som en benämning för människor med funktionsskillnader.  

 

”Dessa regler skall tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 

i FN:s medlemsländer.”  

 GP 2003 

 

”Dessutom måste utbrändheten ha lett till en funktionsnedsättning under minst ett år för att 

sjukdomen ska klassas som arbetsskada.”  

GP 2005 

 

”För mig som politiskt engagerad i frågor som rör människor med funktionsnedsättningar (det 

som personen har) och funktionshinder (det som samhället har) är det upprörande!”  

BLOGGMIX 2008 

 

																																																								
49	Observera	att	det	inte	gått	finna	en	utökad	kontext	i	dessa	inlägg	och	därmed	kan	jag	inte	veta	om	det	
är	personer	som	själva	har	en	funktionsskillnad	eller	inte	som	skrivit	inläggen.		
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”Idag så pratade vi om historien, hur de som hade en funktionsnedsättning hade det förr, det 

var inte trevligt!”  

BLOGGMIX 2011 

 

”Sätta personer i fack är idiotiskt. Varesig du har en funktionsnedsättning eller inte är alla 

personer unika, ingen är den andra lik.”  

BLOGGMIX 2012 

 

Korpusundersökningen gav främst träffar där ordet används för att lyfta fram de rättigheter som 

människor med funktionsskillnader har. I nästan samtliga fall används ordet i en kontext där 

orättvisor diskuteras, och där människor problematiserar hur samhället behandlar människor 

med funktionsskillnader.  Därmed får ordet funktionsnedsättning en annan konnotation än vad 

ordet handikappad får. Det går inte att finna någon kontext där ordet funktionsnedsättning 

används som ett skällsord eller som en benämning människor använder på sig själva då de inte 

känner sig bekväma (så som ordet handikappad till stor del används i BLOGGMIX). Medan 

ordet handikappad i och med den kontext där det främst används kan ses som nedvärderande 

så konnoterar funktionsnedsättning ett ord som vill bidra till förändring för de orättvisor 

människor med funktionsskillnader utstår.  

 

4.1.3 FUNKTIONSHINDER 

Tidigare har handikappad syftat till både person med funktionsskillnad och till miljön. 

Handikapp kunde tidigare både beskriva en person men även förhållandet mellan individen 

och miljön. När ordet handikappad avråddes av socialstyrelsen ersatts ordet med två nya ord. 

Funktionsnedsättning som syftar till person, och funktionshinder som syftar till miljö. Jag har 

därmed valt att göra en korpusundersökning av även detta ord och användningen av det. Jag 

vill dock poängtera att det är benämningarna av människor som jag intresserar mig av, och 

därmed kommer ordet funktionshinder inte analyserar mer än i detta avsnitt.  

 

”De tre barnen har funktionshinder som gör att de har svårt med sociala samspel, 

kommunikation, och språklig förståelse.” 

GP 2007 
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”Jag är mamma till ett barn med intellektuellt funktionshinder och jag har många gånger 

frågat varför min dotter inte kan få lov att pröva på någon ny daglig verksamhet.” 

GP 2010 

 

”Göteborg: Unga tjejer med funktionshinder luras att testa blöjor mot betalning.”  

GP 2013 

 

”Nej, tacksam över att ha ett funktionshinder kommer jag aldrig att vara.” 

BLOGGMIX 2008 

 

"Jag väljer att kalla det funktionsolikheter istället för funktionshinder eftersom jag anser att 

ALLA hinder ligger i miljön snarare än hos personerna man syftar till.” 

BLOGGMIX 2009 

 

”Och de som är ihop med någon med funktionshinder, är de av ren godhet eller för att de inte 

kan få bättre?” 

BLOGGMIX 2013 

 

Ordet funktionshinder ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer, och 

Nationalencyklopedins definition syfta till miljön och inte till en person med funktionsskillnad. 

Därmed används ordet på ett felaktigt sätt i majoriteten av exemplen av både GP och 

BLOGGMIX ovan.  

 

Kontexten för användningen av ordet varierar. Delvis finns det ett användande för att neutralt 

beskriva människor med funktionsskillnader, för att problematisera och för att belysa orättvisor. 

Användandet av ordet funktionshinder är mycket likt användandet av ordet 

funktionsnedsättning. Detta är dock inget konstigt då orden innan Socialstyrelsens 

omdefinitioner setts som synonymer.   
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4.1.4 FUNKTIONSSKILLNAD 

Ordet funktionsskillnad används inte alls av GP, och enbart två gånger av BLOGGMIX. När 

ordet används av BLOGGMIX är det enbart för att diskutera att ordet är ett bättre alternativ än 

tidigare nämnda ord.  

 

På grund av det negativa resultatet valde jag att i analysen av ordet funktionsskillnad expandera 

sökningen till alla korpus som är möjliga på språkbankens hemsida, under samma period (2003-

2013). Dock fann jag enbart 22 träffar, varav 17 refererade till människor. (Övriga refererade 

till funktionsskillnader hos datorer eller andra substantiv)  

 

”Själv tycker jag bäst om begreppet neuropsykiatrisk funktionsskillnad” 

BLOGGMIX2011 

 

“Vi är inte heller "funktionsnedsatta" - vi har helt enkelt en funktionsskillnad, som gör det 

svårt för våra alternativkablade hjärnor att hänga med i flödet av floskler och otydliga och för 

det mesta dubbla budskap”  

Familjeliv: känsliga rummet 2012 

 

“Fast i praktiken används det ofta som just "låg social begåvning" hos personer som inte har 

"synlig" intellektuell funktionsskillnad.”  

Twitter 2013. 

 

Då ordet funktionsskillnad användes var det enbart som en beskrivning av människor eller som 

ett ord som används för att problematisera de andra orden och lyfta ett bättre alternativ, därmed 

ser vi även här att konnotationerna skiljer sig beroende på vilket ord. Ordet funktionsskillnad 

används främst i de kontexter där ordval diskuteras – och funktionsskillnad lyfts då fram som 

ett bättre alternativ. I dessa diskussioner är det människors rättigheter som står i centrum, vilket 

leder till att funktionsskillnad likt ordet funktionsnedsättning också får en annan konnotation är 

ordet handikappad.  
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4.1.5 SAMMANFATTNING AV ORDEN 

När ordet handikappad används av GP är det främst för att som ett neutralt ord beskriva 

människor med funktionsskillnad, medan det av BLOGGMIX främst används som ett 

värderande ord för att benämna någonting negativt, så som sig själv eller någon annan som 

agerar på ett negativt eller avvikande sätt.  När ordet funktionsnedsättning används är det främst 

neutralt, och för att lyfta de människor som berörs. Ordet funktionsskillnad används när 

skribenterna vill problematisera de andra orden, och för att lyfta ett bättre alternativ. 

 

Vi kan därmed se hur ordet handikappad får negativa konnotationer, medan ordet 

funktionsnedsättning eller funktionsskillnad konnoterar politisk agenda och positivitet för 

människor som berörs. Det framgår även av undersökningen att det finns stor skillnad på hur 

GP kontra BLOGGMIX använder orden. Både i utsträckning och i kontext. Detta ger oss en 

intressant bild av hur orden används. Det är BLOGGMIX som använder ordet handikappad 

som ett skällsord, men det är även BLOGGMIX som är ledande när det kommer till att diskutera 

människor med funktionsskillnaders rättigheter. Därmed visar BLOGGMIX hur viktigt det är 

att ha plattformar där människor kan uttrycka sig och få använda sig av demokratins 

yttrandefrihet. Detta visar också fördelarna med att jämföra två olika medier, då det finns en 

betydande skillnad av användandet dem emellan.  

 

4.2 HUR KAN DESSA ORD PÅVERKA? 

Frågan om hur orden handikappad, funktionsnedsättning och funktionsskillnad kan påverka 

människor som lever med en funktionsskillnad visar också varför denna uppsats är av 

relevans. För om orden kan påverka människor på ett negativt sätt så bör vi också vara 

medvetna om detta, samt välja de bättre alternativen.   

 

4.2.1 URSPRUNG OCH BETYDELSE 
 Benämningar är besvärliga. Varken neutrala, objektiva beteckningar eller rent subjektiva 

 konstruktioner säger de ofta långt mer om det benämnda än vad man anar eller vill. Ord har 

 historia, på gott och ont. De bär med sig spår av de sammanhang inom vilka de en gång myntades 

 liksom av alla dem där de använts och omformas, spår som på de mest oväntade sätt kan leda vår 

 förståelse och skapa mer eller mindre okontrollerbara associationsfält.50  

																																																								
50	Rosengren	2006	s.	6.	
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Vidare skriver Rosengren att alla ord bär på en historia då orden aldrig skapas ur intet. Jag 

kommer därför i detta avsnitt visa på skillnaden i konnotationerna av handikappad, 

funktionsnedsättning och funktionsskillnad.  Rosengren skriver:  

 
 Först genom att man blir klar över de sociala, historiska, vetenskapliga, eller i vid mening 

 kulturella sammanhang från vilka namnet eller benämningen hämtas, kan man börja ana vilka 

 innebörder som det drar med sig, vilka socialt imaginära betydelser det sätter i spel.51  

 

Nationalencyklopedin har definierat ordet handikappad på följande sätt: “Handikappad: (ofta 

substantiverat) som har lägre prestationsförmåga än den normala spec. p.g.a. sjukdom el. skada 

men äv. allmännare {→invalid, krympling, rörelsehindrad}”52 Därmed denoterar ordet, likt 

funktionsnedsättning och funktionsskillnad en person med nedsatt funktionsförmåga.  

 

I analysfråga ett i denna uppsats går att läsa hur ordet handikappad används av både GP och 

BLOGGMIX. Då den vanligaste användningen av ordet handikappad i BLOGGMIX är av 

personer utan uttalad funktionsskillnad som själva väljer att kalla sig själva eller någon annan 

person för ordet handikappad då denna person agerar avvikande på ett negativt sätt. Ordet 

fungerar då som ett skällsord och bidrar till de negativa konnotationer ordet får.  

 

Alternativet funktionsnedsättning, ordet som rekommenderas av såväl Socialstyrelsen som 

TCO definieras av Nationalencyklopedin på följande sätt:  

 
Funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som 

självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.” Problemen kan vara medfödda, vara resultat av 

sjukdom eller olycksfallsskada eller orsakas av funktionsstörningar förknippade med hög ålder.53 

  

Även då ordet handikappad och funktionsnedsättning denoterar samma sak, finns det tydliga 

skillnader. Exempelvis ses inte funktionsnedsättning som en synonym till invalid eller 

krympling, två förlegade ord med tydliga negativa konnotationer. Viktigast av allt kanske också 

																																																								
51	Rosengren	2006	s.	69.	
52	Nationalencyklopedin		
	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handikappad	(Hämtad	2015-12-13).	
53	Nationalencyklopedin.		
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/funktionsnedsättning	(Hämtad	2015-12-13).	
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är att funktionsnedsättning är någonting man har, till skillnad från handikappad som beskriver 

en person. Alltså är personen handikappad, eller så har personen en funktionsnedsättning eller 

funktionsskillnad. Fokus flyttas därmed från personens identitet till enbart en del av vad 

personen har, vilket därmed inte blir en lika stor del av livet.   

 

Vidare signalerar ordet funktionsskillnad att det finns en skillnad. Denna skillnad behöver inte 

vara sämre eller bättre. Funktionsnedsättning däremot är att funktionen hos människan är 

nedsatt vilket också blir någonting negativt.  

 

4.2.2 SAMBANDET MELLAN SPRÅK OCH VERKLIGHET 
Vi mäter och strukturerar vår värld och oss själva (inte bara, men kanske främst) genom att benämna – 

och om vi vill förstå oss själva och den värld som vi framställer som mätbar måste vi ställa frågor om 

vårt mått – alltså om hur våra termer, benämningar, beteckningar och begrepp mäter.54 

 

Rosengren skriver att vi enbart förstår vår värld med de ord vi har, och det som finns i en 

människovärld. Utan språket, menar Rosengren, skulle det enbart existera ett brus. Ett objekt 

kan inte reduceras till atomer eller elektroner, och vi kan inte veta vad någonting egentligen är. 

Därför menar Rosengren att det inte finns någonting utanför språket, för vi kan inte förstå det 

som vi inte har begrepp för.  

 

Finns det då en denotation utanför språket? Om vi inte har ett begrepp för ett ord, existerar då 

fortfarande det som begreppet syftar på? Skulle vi kunna förstå någonting som vi inte har 

begrepp för?  Dessa frågor är centrala för Rosengren som menar att eftersom vi tänker med 

hjälp av språket så påverkar också språket hur vi tänker. Även om det alltid kommer finnas 

människor med funktionsskillnader så är det ordet som får oss att tänka på dessa människor. 

Därmed kan det finnas anledning till att välja ett annat ord som inte används som ett skällsord 

och därmed inte har negativa konnotationer.  

 

Teorin om att det inte finns någonting utanför språkets skulle dock inte Hacking gå med på, 

eftersom han till skillnad från Rosengren menar att det finns någonting utanför språket. Det 

faktum att vissa människor föds med en funktionsskillnad, kommer inte ändras om vi har ett 

																																																								
54	Rosengren	2006	s.	69.	
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ord för det eller inte. Detta är dock inte syftet i diskussionen, utan enbart det faktum att orden 

ändrar konnotationerna och att våra ordval faktisk får konsekvenser. Hacking utvecklar detta 

genom att fråga sig vad det är som är socialt konstruerat. Han skulle högst troligen också säga 

att det inte är handikappet, utan synen på handikappad som någonting som kan förknippas med 

negativa konnotationer, som är socialt konstruerat.   

 

4.2.3 TYPIFIERINGSSCHEMAN 

Berger och Luckmann skriver att beroende hur vi uppfattar människor så påverkas också vår 

interaktion med människorna. När vi ser någon som ser ut som en stereotypisk man så beter vi 

oss på ett annat sätt än när vi ser någon som ser ut som en stereotypisk kvinna. Denna interaktion 

bygger på mönster och typifieringar, och detta sker så länge den andre parten inte ingriper och 

bryter typifieringen.55 Så när vi typifierar någon som handikappad, med just ordet handikappad, 

för att andra ord inte etablerats eller finns i vår copia, så typifierar vi den andre och tillskriver 

hen egenskaper som vi förknippar med ordet handikappad. I och med att ordet handikappad till 

stor del används som ett skällsord på sociala medier såväl som på skolgårdarna, så kan det 

därmed finnas en risk att konnotationerna av ordet påverkar typifieringen och därmed också 

uppfattningen av människan vi möter. 

 

Detta kan dock ändras. Genom att personen bryter typifieringen, vilket då blir ett motstånd. 

Eller genom att samhället etablerar ord som inte anses kränkande. Visserligen kommer 

typifierande kvarstå, men genom att typifiera någon som en person med funktionsskillnad 

snarare än som handikappad kan också påverkar hur vi uppfattar personen. Därmed ser vi också 

hur våra ordval påverkar människors syn på sig själva och därmed sin identitet. Jag kommer 

därför att i nästa kapitel diskutera de etiska konsekvenserna språkvalet kan tänkas få. 

 

4.3 VILKA ORD BÖR VI ANVÄNDA? 

Förbundet unga rörelsehindrade har som tidigare nämnt valt att använda ordet 

funktionsskillnad. En förklaring till detta finner vi på Språk och fornminnen: 

 

																																																								
55	Berger	&	Luckmann	1998	s.	43-44.	
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Många vill även undvika benämningen funktionsnedsättning (och person med  funktionsnedsättning) 

eftersom det upplevs som värderande och utpekande. I stället har man  inom funkisrörelsen börjat 

använda ordet funktionsvariationer (eller funktionsskillnader).  Tanken är att det ska uppfattas som mer 

neutralt och betona att alla människor fungerar på olika sätt, inte bättre eller sämre.56 

 

Denna vilja att byta till ett ord som uppfattas mer neutralt grundar sig också i tron om att våra 

ordval påverkar vår uppfattning om verkligheten, eller snarare vår uppfattning om människor 

som går under de olika benämningarna. Det sker både av organisationer som väljer att byta 

namn, Socialstyrelsen som väljer att avråda från vissa ord samt förbundet Unga 

rörelsehindrade som bedrev en stor kampanj för att få ett ord (funkofobi) som kunde visa på 

det kränkningar människor med funktionsskillnader får utstå. Detta visar på en tydlig tro på 

språkets kraft. Jag kommer vidare att diskutera vilka ord som bör användas utifrån maktkritik 

och etiska perspektiv.   

 

4.3.1 MAKTKRITIK 

I inledningskapitlet till denna uppsats berättade jag om min vän som svarade trots att hon inte 

blev tillfrågad. I den situationen, likt alla andra situationer, existerar makt. Kassörskan utövade 

sin makt genom att inte tilltala min vän och därmed indirekt ifrågasätta min väns förmågor. 

Men genom att min vän svarade för sig själv så markerar hon också sin position, och det är nu 

hon som har makten att ifrågasätta kassörskans kompetens att agera serviceinriktat.  

 

En annan typ av makt är när människor väljer att kalla andra människor (med 

funktionsskillnader) för just ett nedlåtande ord. Språket har makt över tanken men även makt 

över personer. Genom att säga handikappad till såväl en person utan funktionsskillnad eller 

person med funktionsskillnad för att positionera mot andra människor är ett tydligt 

maktagerande. Genom att makten använder handikappad som ett skällsord upprätthålls 

makthierarkin vilket förstärker ordet som ett negativt ord.  

 

Foucault menar att människor, genom att använda sig av samma diskurs som makten på ett 

strategiskt sätt kan göra motstånd mot makten. Exempel på detta är att använda samma ord som 

																																																								
56	Språk	och	fornminnen		
	http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2015/2015-05-19-funkis-
funktionsvariation-och-funkofobi.html	(Hämtad	2015-12-13).	
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makten använder som ett skällsord.57 Detta har vi flertalet gånger sett i historien när utsatta 

grupper väljer att ”ta tillbaka” orden.  Detta skulle också kunna vara en anledning till att 

människor med funktionsskillnader väljer att fortfarande använda ordet handikappad.  

 

4.3.2 ETIK 

Anders Sigrell menar att retorik handlar om att välja språk konstruktivt. Denna tanke är till stor 

del tagen ur teorin om att vårt språkval skapar vår verklighetsuppfattning, och att vi då blir 

ansvariga för hur våra ord påverkar andra. Sigrell skriver: 

 
The most fundamental rhetorical assumption is that we choose language. This assumption could take its 

theoretical starting point in the arbitrariness of language, that there is no logical force obligating us to 

exercise a specific language choice. We choose completely freely, an enormous freedom, and an 

enormous responsibility. If we choose completely freely, we are completely responsible for our choice of 

wordings. Once again we see the relation between rhetoric and ethics.58 

 

Dock hävdar Sigrell att detta är en sanning med modifikation, då vi väljer ur vår copia. Men 

vår copia kan expanderas, och nya ord kan bli alternativ att välja. Genom att introducera nya 

ord och använda dem, så som när Socialstyrelsen offentligt avråder från att använda ordet 

handikappad, eller när unga rörelsehindrade aktivt använder funktionsskillnad, så bör även 

dessa ord finnas med i vår copia. Utifrån förutsättningen att vi har tre ord att använda; 

handikappad, funktionsnedsättning eller funktionsskillnad59, så gör vi också ett aktivt val när 

vi väljer att använda något av dessa ord, och därmed blir vi ansvariga för vad de orden gör med 

människor. 

 

För om vi accepterar tanken att vi konstruerar vår bild av verkligheten genom vårt språk, så blir 

vårt ordval också avgörande för hur människor uppfattar sig själva. Då vår identitet inte är 

någonting som är sprunget ur naturen, utan någonting som skapas i samband med andra 

människor, eller som Berger och Luckmann skriver: “individen blir vad hans signifikanta andra 

																																																								
57	Foss,	Karen	&	Trapp	1991	s.	93.	
58	Anders	Sigrell,	‘Whenever	I	put	a	black	jacket	on,	I	get	dandruff	’	On	metonymy	as	a	device	for	
constructive	argumentation	analysis.	Education Inquiry Vol. 3, No. 4, December 2012, s. 535–550, 
2012	s.	537.	http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/22052	(Hämtad	2016-01-
13)	

59	Det	finns	såklart	många	fler	ord,	men	det	är	dessa	ord	min	uppsats	utgår	från.		
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kallar honom.”60 Genom att då kalla en människa med funktionsskillnader för handikappad, så 

finns risken att människan också uppfattar sig som handikappad. Och vad händer när en 

människa identifierar sig med ett ord som framförallt används i negativ bemärkelse?  

 

Så för att besvara rubriken på uppsatsen: Bör vi säga handikappad? Ordet handikappad har en 

historia som inte orden funktionsnedsättning eller funktionsskillnad har. Ordet kan ses som 

problematiskt då det under flera års tid används som ett skällsord på skolgårdar (och även, som 

vi har tagit del av- på sociala medier). Det kan därmed finnas anledning till att välja ett ord som 

inte besitter de negativa konnotationer som ordet handikappad har.  

 

Samtidigt kan det dock finnas anledning till att ha kvar ordet handikappad. Detta då människor 

med funktionsskillnader väljer att själva använda sig av ordet för att strategiskt ”ta tillbaka 

ordet”. Men även på det sättet som Vogel stött på i sin artikel: att människor som numera 

identifierar sig med ordet värjer sig mot att börja om identifieringsprocessen med ett nytt ord.  

5. DISKUSSION 

Foucault menar att kroppen är en kulturell och historisk entitet, som uppfattas olika i olika 

sammanhang. Friska, vältränade kroppar är de maktproducerande föreställningar som idag 

anses vara det rätta. Dessa föreställningar resulterar i att människor tränar och äter nyttigt, samt 

får dåligt samvete när de gör motsatsen. Kroppen är därmed en skapelse av maktrelationer och 

centralt för hur vi skapas som subjekt. 61 Därmed finns det redan en maktrelation mellan det 

som i dagens samhälle ses som en frisk kropp kontra människor med funktionsskillnader. I och 

med att denna relation redan existerar kan det finnas anledning att tro att språkets påverkan har 

en liten påverkan i det som redan existerar. Även om vi använder ord så som människor med 

funktionsskillnader istället för ordet handikappad, så kommer fortfarande den fysiska 

människan med funktionsskillnader att kvarstå. Så spelar det då någon roll vilket ord vi 

använder?  

 

En diskussion bör därför föras kring huruvida tron att vårt språkbruk har en så pass stor inverkan 

att ordval kan påverka människors liv. För att konkretisera detta kan exemplet hen hjälpa oss. 

Ordet hen, som är ett könsneutralt pronomen skulle enligt fler genusforskare och förespråkare 

																																																								
60	Berger	&	Luckmann	1998	s.	156.	
61	Nilsson	2008	s.	73-75.	
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bidra till ett mer jämställt samhälle. Detta då könet inte skulle vara av lika stor betydelse. Dock 

finns det länder, så som vårt grannland Finland som inte har hon/han utan enbart ett könsneutralt 

pronomen, och trots detta är inte Finland mer jämställt än Sverige. Denna kritik är definitivt 

relevant. Men det vore naivt att säga att det enbart är språket som påverkar vår bild av 

verkligheten. När det kommer till jämställdhet och benämningar av människor med 

funktionsskillnader så finns det självklar många andra aspekter som spelar in. Men eftersom vi 

tänker med hjälp av språket så har språket också en stor inverkan över hur vi tänker, och språket 

i kombination med andra insatser kan då ur ett retoriskt perspektiv göra stor skillnad för 

människor som lever med funktionsskillnader.  

 

Det är även viktigt att ta upp den grupp människor som inte vill avvänja sig med ordet 

handikappa. I projektet laddade ord berättar Vogel om en tjej som inte vill avvänja sig med 

ordet mongoloid, eftersom hon numera identifierar sig som mongoloid. Men vad händer när 

människor identifierar sig med ord som till stor del används som skällsord? Här är det dock 

viktigt att poängtera att det finns en skillnad att mot sin vilja bli kallad ett ord kontra att själv 

kalla sig själv för ett ord.  

 

5.1 FRAMTIDA FORSKNING 

En annan intressant fråga som skulle kunna diskuteras är om det är möjligt, att genom att ta 

bort ordet handikappad, förflytta de negativa konnotationerna till ett annat ord. Och kommer då 

uttrycket människor med funktionsskillnader i framtiden ses som ett skällsord och därmed 

ersätta ordet handikappad?  

 

 Vidare hade det varit mycket intressant att se hur synen på människor med funktionsskillnader 

förändras beroende på vilken utbildning människor besitter och därmed i vilken doxa som orden 

används. Skulle orden CP och handikappad försvinna från skolgårdarna om ungdomarna viste 

vad ordet betyder, och får insikt i hur det är att leva med en funktionsskillnad? Och, om så är 

fallet, vilket ansvar har då skolan och utbildning att förmedla denna kunskap?  

 

5.2 AVSLUTNING 

Avslutningsvis skulle jag vilja dela med mig av ett citat som ger oss en bild av hur det är att 

leva med en funktionsskillnad. Detta anser jag även ge en bra bild av varför det är viktigt att 
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diskutera ordvalen, då de kan påverka människor som redan är utsatta negativt. Citatet är taget 

ur en diskussion på forumet familjeliv där en person med Aspergers syndrom delar med sig av 

sina erfarenheter av hur det är att leva med en funktionsskillnad i dagens samhälle. Citatet nedan 

är svaret personen får från en annan person med samma funktionsskillnad: 

 
Det är inte du som är felskapt, det är inte du som är fel. Du har - precis som jag själv -  begåvats med 

egenskaper som inte alltid passar in i en ologisk och kaosartad värld. 

  

 Vi är inte sjuka. Vi är inte äckliga. Vi är inte heller "funktionsnedsatta" - vi har helt enkelt en 

 funktionsskillnad, som gör det svårt för våra alternativkablade hjärnor att hänga med i flödet av 

 floskler och otydliga och för det mesta dubbla budskap- 

  

 Det är det som får oss att må skit. Det är inte Aspergers syndrom som får oss att må dåligt, det är 

 omgivningens syndrom som ställer till det. 

  

 Stå på dig. alltid. Du är inte ensam. Lovar :)62 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
62	Familjeliv.	Asperger/autism		
	http://www.familjeliv.se/forum/thread/64123190-aspergerautism/1#msg4		
(Hämtad	2016-01-07).	
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