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Fördomar är ett stort problem 
i vårt samhälle. Fördomar som 

ofta leder till vardagsrasism. 

# 1

Vi ville hitta ett sätt att angripa ämnet som
kan engagera både lärare och elever. 



Man är inte vad man heter, det 
kan vi alla skriva under på. Ändå blir 

man bedömd utifrån sitt namn.
Att kategorisera och döma någon beroende på vad hen heter är vanligt, alla gör det. 

Många med ett utländskt namn känner sig tvingade att  byta till ett mer svensk-klingande 
när det är dags att söka jobb eller utbildning. Vissa byter helt och hållet, för att det blir

enklare så. Det här är ett problem i hela samhället. Också i skolan: 

# 2



Studenten Louise antas bli jurist,
 Tovas föräldrar är engagerade miljöpartister från 

Södermalm, Robin och Kevin är lite white-trash.

# 3

Flera undersökningar har gjorts där högstadielärare får bedöma namn på fiktiva elever. 
Namn som Carl, Ebba, Sara och Fredrik ger då ofta  positiva associationer medan Kevin 

och Mohammed får negativa omdömen. 

Uppsatser skrivna av de med åtråvärda namn bedöms högre av lärare än de skrivna av 
någon med ett mindre åtråvärt namn. Och om Michél är den som pratar på lektionerna 
blir hans provresultat ofta lägre än tysta Saras. Trots att båda svarade exakt samma sak. 

Killar och tjejer behandlas olika. 



MAN ÄR INTE VAD MAN HETER.

# 4

Men både i skolan och i resten av livet blir man 
ändå bedömd och dömd utifrån sitt namn.

Det är dags att vi ändrar på det. 



Så vi skapar ett alias:

# 5

HELLO,  MY NAME IS:

Kim Donym



Ett namn som är så köns- och rasneutralt ett 
namn kan bli. Ett namn som vem som helst 
kan använda när man känner att man inte 
vill bli bedömd utifrån sitt namn, oavsett om 
man heter Charlotte, Ronny eller 
Mohammed. Att använda det här namnet 
blir ett sätt att sätta ner foten, ett sätt att säga 
att nu får det vara nog! 

# 6



Namnet går att använda när som helst: 
när man lämnar in prov (då används 
namnet tillsammans med personnummer), 
i ens CV när man söker sommarjobb, när man 
ringer kundtjänst o.s.v.

Kim Donym blir helt enkelt ett sätt att 
skapa en diskussion i skolan.

# 7



Lansering av namnet: 

# 8



Samarbete med journalister och tidningar

# 9



# 10

Kim Donym

Kim Donym. 
Det finns många fördomar mot namn. Kim Donym är ett 

pseudonym som vem som helst kan använda när man inte vill 
bli bedömd efter sitt namn, eller för att skapa en diskussion. 

Klicka här för att läsa mer.

På peaceworks.se



Facebook-profil för Kim som skickar friend-requests 
till utvalda ungdomar. Vi börjar med bloggare.

# 11



# 12

Vi samarbetar  med arbetsförmedlingen och kommuner 
inför sommarjobbs-släppen. Det blir ett sätt för dem att 

ta ställning mot fördomar och vardagsrasism. 
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