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2. Funktionsnedsättning, funktionshinder  
eller funktionsvariation? 
Beroende på vilket begrepp vi använder när vi pratar om funktionsnedsättning 
signalerar vi något till vår omvärld. Det är därför viktigt att förstå skillnaden 
mellan de olika begreppen och hur och när de ska användas. 

Funktionsnedsättning 

En person kan ha så stora problem med de kognitiva 
funktionerna att det allvarligt påverkar vardagen. 
Då kallas det funktionsnedsättning. Det kan vara 
svårigheter att minnas sitt eget personnummer 
eller att interagera med andra människor. En 
funktionsnedsättning beskriver alltså en persons 
funktionsförmåga och innebär i sig själv inte bristande 
jämlikhet eller delaktighet.

Funktionshinder
Ett funktionshinder uppstår när miljön 
hindrar personer med exempelvis kognitiva 
funktionsnedsättningar att delta. Det kan handla om 
att en butik spelar väldigt hög musik. Då kan den 
butiken skapa ett funktionshinder för personer med 
koncentrationssvårigheter. 

Funktionsvariation
Idag används ibland också ordet funktionsvariation. 
Genom att använda ordet funktionsvariation tydliggörs 
att en persons funktionsförmåga skiljer sig från vad 
som uppfattas som normalt. Det kan då innebära att 
personen ibland upplever svårigheter på grund av sin 
funktionsvariation men även att den i vissa situationer 
kan ha en fördel av sin funktionsvariation. Vi har alla en 
unik funktionsnedsättning och våra olikheter är något 
positivt. 

Varför är detta viktigt  
för oss som konsumenter?
Att handla saker är en viktig del av våra liv för att vi 
ska kunna skaffa oss det vi behöver och göra det vi vill. 
Men att handla är inte alltid enkelt. Som konsumenter 
behöver vi ofta göra komplicerade val. Om vi har 
en kognitiv funktionsnedsättning, och miljö inte är 
tillgänglig, kan problemen bli stora och påverka vår 
möjlighet att leva ett bra och självständigt liv.

Just att kunna leva ett självständigt liv är viktigt för 
att trivas med sig själv. Självständighet kan betyda att 
inte vara beroende av andra människors åsikter och 
handlingar. 

En stor del av befolkningen har eller kommer att få 
nedsatta kognitiva funktioner. Det kan komma av 
sjukdom eller skada. Att göra handeln mer tillgänglig 
för personer med kognitiva svårigheter är med andra 
ord en viktig fråga för väldigt många.
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En person kan ha en funktionsnedsättning, 
miljön kan vara funktionshindrande men vi har 
alla en unik funktionsvariation. 


