
Lek:

VAD ÄR ETT PERSON-
NUMMER VÄRT?

Mänskliga rättigheter

I den här övningen får deltagarna funde-
ra över vilka rättigheter som är knutna till 
medborgarskap i ett land. Detta genom 
att diskutera och ta reda på fakta om vad 
man använder ett svenskt personnummer 
till. I Thailand arbetar Diakonia med olika 
projekt som syftar till att stärka statslösas 
rättigheter och öka deras möjlighet att bli 
medborgare i Thailand. Projekten vänder 
sig framför allt till människor som tillhör 
minoritetsgrupper i Myanmar och som har 
flytt till Thailand för att undkomma för-
tryck. 

Mänskliga rättigheter

10 år och uppåt
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10 – 20 minuter

Tavla/blädderblock med 
tillhörande pennor, dator eller 
liknande (att söka information 
på), post-it-lappar 

Instruktion till ledaren

Instruktion till gruppen

Information

Övningen går ut på att deltagarna ska 
försöka spåna fram vilka rättigheter och 
möjligheter som hänger ihop med att ha 
ett svenskt medborgarskap och därmed ett 
svenskt personnummer. Beroende på din 
grupps förkunskaper kan du som ledare 
ge ett par exempel. Det är dock viktigt att 
deltagarna får komma på de flesta förslagen 
själva. Varje förslag skrivs ner på en post-it- 
lapp och sätts upp på en gemensam tavla.  

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar
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Sedan är det dags för deltagarna att ta 
reda på om man verkligen behöver person-
nummer för att kunna ta del av tjänsterna 
och rättigheterna de (eller du som ledare) 
har spånat fram. Dela upp deltagarna i par 
och låt varje par ta hand om en eller ett par 
post-it-lappar. 

Förslag på tjänster/rättigheter 
• Rösta i riksdagsval 
• Rösta i kommunala val 
• Bli riksdagsledamot 
• Få ett bibliotekskort 
• Starta ett bankkonto 
• Gå med i en förening 
• Studera gratis på svenska universitet 
• Skaffa ICA-kort eller annat kundlojalitetskort 
• Få vård på en vårdcentral 
• Gå i skolan 
• Kunna resa inom och utanför Sveriges gränser 
• Rätt till att arbeta 
• Gifta sig  

Om ni inte har tillgång till internetuppkopp-
ling kan du som ledare ha förberett genom 
att ha tagit med broschyrer eller liknande 
där det finns information. Ni kan exempelvis 
söka information hos Migrationsverket eller 
Valmyndigheten.  

Ge deltagarna några minuter på sig att ta 
reda på informationen. Samla sedan ihop 
gruppen och rita upp två spalter på tavlan/
blädderblocket. En spalt för de saker man 
behöver medborgarskap/personnummer 
för och en för de saker man kan göra utan 
medborgarskap.

Titta på de två spalterna tillsammans. Låt 
deltagarna reflektera över hur deras eller de-
ras föräldrars liv skulle förändras om de inte 
hade svenskt medborgarskap. Fundera på 
vad det skulle kunna betyda för människor 
som inte har medborgarskap i något land 
alls, som är statslösa. Om du vill kan du 
som ledare vidga diskussionen till att beröra 
medborgarskap i andra länder. Har med-
borgare i alla världens länder exempelvis 
samma möjligheter att resa till Sverige? Vad 
kan eventuella skillnader bero på?  

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

