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Namn på 77 upprop Signaturer Datum Publikation Rubrik 

  87 226       

#tystnadtagning 705 2017-11-10 Svenska Dagbladet Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, 
sa att jag gör skit och han gör konst” 

#visjungerut 653 2017-11-13 Dagens Nyheter 705 kvinnliga sångare i upprop mot 
trakasserier och sexism 

#medvilkenrätt 5 965 2017-11-14 Svenska Dagbladet Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i 
gengäld” 

#imaktenskorridorer 1 319 2017-11-17 Svenska Dagbladet ”I maktens korridorer ser vi oss över axeln” 

#närmusikentystnar 1 993 2017-11-17 Dagens Nyheter ”Jag vågade aldrig berätta – då kanske jag inte 
skulle få sjunga mer” 

#teknisktfel 1 139 2017-11-19 Dagens Nyheter Kvinnor i teknikbranschen samlas under 
#teknisktfel 

#deadline 4 084 2017-11-21 Aftonbladet Nu har vi fått nog av sexism och övergrepp 

#inteförhandlingsbart 1 501 2017-11-22 ETC #inteförhandlingsbart ”Vi kräver ett stopp på 
sexismen i fackrörelsen” 

#timeout 2 290 2017-11-22 Dagens Nyheter 2.290 kvinnor inom idrotten i upprop mot 
sexism och övergrepp 

#tystdansa 620 2017-11-22 Dagens Nyheter Även dansare i upprop mot sexuella 
trakasserier 

#tystiklassen 1 700 2017-11-22 Dagens Nyheter #tystiklassen – elevernas berättelser om 
övergrepp i skolan 

#räckupphanden 8 000 2017-11-23 Svenska Dagbladet Utpekad: ”Inte ens min egen mamma trodde 
mig” 

#akademiuppropet 400 2017-11-24 Svenska Dagbladet "Visste inte om jag skulle dö – sen våldtog han 
mig” 

#vardeljus 1 382 2017-11-24 Kyrkans tidning UPPROP: #vardeljus 

#omniberättarlyssnarvi 1 299 2017-11-24 Dagens Nyheter Psykologernas upprop: Om ni berättar lyssnar 
vi 

#sistaspikenikistan 4 672 2017-11-27 Aftonbladet Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan 

#vårdensomsvek * 2017-11-27 SVT Nyheter De vittnar om sexuella övergrepp inom vården 

#ickegodkänt 3 853 2017-11-28 Dagens nyheter och i 
Skolvärlden 

#ickegodkänt – 3 853 lärare kräver stopp för 
sexuella trakasserier 

#larmetgår * 2017-11-28 Aftonbladet #LarmetGår: Kvinnor i räddningstjänsten om 
utsatthet och trakasserier 

#sistabriefen 2 126 2017-11-28 Dagens Nyheter 2126 kvinnor i upprop mot sexuella 
trakasserier och övergrepp inom 
kommunikationsbranschen 

#utanskyddsnät * 2017-11-28 Dagens Nyheter Metoo når drogvärlden och de prostituerade 

#givaktochbitihop 1 768 2017-11-29 Dagens Nyheter 1 768 kvinnor i försvaret: ”Alla anmälningar 
måste tas på allvar” 

#nykterfrizon 500 2017-11-29 Accent - Sveriges 
största tidning om 
droger och nykterhet 

Vittnesmål om sexism i öppet brev: ”Nu räcker 
det” 

#underytan 133 2017-11-29 SVT Nyheter ”Jag är livrädd!” – nu vittnar 133 
hedersförtrycka kvinnor om sin utsatthet i 
#underytan 

#visparkarbakut 1 089 2017-11-29 Dagens Nyheter ”Han lyfte på min pyjamas för att se om jag 
fått bröst” 

#skiljaagnarnafrånvetet 937 2017-11-30 ATL Lantbrukets 
affärstidning 

Det får vara nog med sexism nu 

#utantystnadsplikt 10 400 2017-11-30 Svenska Dagbladet 10 400 kvinnliga läkare mot övergrepp och 
trakasserier 

#utgrävningpågår 387 2017-11-30 Dagens Nyheter #utgrävningpågår – 387 arkeologer i upprop 
mot sexuella trakasserier 

#vikokaröver 1 863 2017-11-30 Dagens Nyheter #vikokaröver – restaurangbranschens upprop 
mot sexuella trakasserier 

#kidstoo * 2017-11-30 Expressen Kidstoo - nu berättar barnen 



#metoobackstage 1 614 2017-12-01 Svenska Dagbladet Geniet: ”Du ska ha klänning så jag kan se dina 
trosor!” / Regissör om vittnesmålen i 
#metoobackstage ”Det är väldigt grovt våld” 

#slådövörattill 634 2017-12-03 Dagens Nyheter #slådövörattill – 634 döva och hörselskadade i 
upprop mot sexuella trakasserier 

#ålandockså 1 568 2017-12-03 Blog #ålandockså 

#konstnärligfrihet 1 625 2017-12-05 Konstnärernas 
riksorganisation 

Konstnärernas upprop mot sexuella 
trakasserier i branschen 

#listanärstängd 444 2017-12-05 Metro 444 skriver under nattklubbsuppropet: 
"Männen ska läsa, förstå och förändras" 

Chalmers studentkår * 2017-12-05 Chalmers student 
unions internal 
newsletter 

Studenter vittnar om trakasserier och 
övergrepp 

#nomore * 2017-12-06 Dagens Arena Rektorer ska förebygga framtida #metoo-
upprop 

#orosanmälan 2 440 2017-12-06 Göteborgsposten Socialarbetare bryter tystnaden - talar ut i 
#orosanmälan 

#lättaankar 484 2017-12-07 Sjöfartstidningen Sjöfartens kvinnor bryter tystnaden 

#virivermurarna 954 2017-12-10 Aftonbladet Kriminalvårdare i upprop: ”Kvinnorna har känt 
en rädsla” 

#skrattetihalsen 80 2017-12-11 Dagens Nyheter Kvinnliga komiker: ”Våldtäktsförsök och grov 
sexism även hos oss” 

#theshowisover 873 2017-12-11 Dagens Nyheter Cirkusbranschen säger ifrån i uppropet 
#theshowisover 

#intedinhora 144 2017-12-16 Dagens Nyheter Kvinnor och flickor från prostitution beskriver 
sin verklighet med egna ord under 
#intedinhora 

#nustickerdettill 1 309 2017-12-16 Dagens Nyheter Vårdpersonalens upprop mot sexuella 
trakasserier: Det är nog nu! 

#slutavverkat * 2017-12-17 Skogsaktuellt #slutavverkat: Upprop i skogsbranschen 

#allavi * 2017-12-18 SVT Nyheter #metoo: Alla vi 

#killtheking 1 381 2017-12-19 SVT Kultur 1381 hårdrockare skriver under uppropet 
#killtheking 

#hjälpaintestjälpa 17 2017-12-20 Kommunalarbetaren Assistenter i upprop: ”Vi har fått nog nu!" 

#bortabrahemmavärst 718 2018-01-02 SVT Nyheter #bortabrahemmavärst – över 700 kvinnor i 
upprop mot sexuellt våld i hemmet 

#Dammenbrister 6 111 2018-01-02 Astra #Dammenbrister 

#inationensintresse 826 2018-01-03 Uppsala Nya tidning "Han har sex med mig, mot min vilja" 

#vispelarintemed 300 2018-01-09 SVT Kultur #Vispelarintemed – Upprop mot sexism i 
spelbranschen 

#obekvämarbetstid (slogs 
ihop med #taggarnautåt) 

377 2018-01-10 Handelsnytt Hundratals butiksanställda i metoo-upprop 

#inteminskuld, 
#påvåravillkor 

300 2018-01-14 Dagens Industri Här kan du läsa kvinnornas berättelser i 
finansbranschens #metoo 

#nostranger 500 2018-01-18 Expressen Rasisten kan vara vem som helst – oavsett 
bakgrund 

#sanningenskagöraerfria 436 2018-01-19 Svenska Dagbladet Många vittnar om övergrepp inom frikyrkan 

#slutvillkorat 93 2018-01-22 SVT Nyheter Kvinnor med funktionsnedsättning i nytt 
metoo-upprop 

#nödvärn 1 515 2018-01-25 Nödvärn #nödvärn 

#allmänhandling 1 258 2018-01-26 Dagens nyheter Myndighetskvinnor protesterar mot sexism 
och trakasserier 

#banaväg * 2018-03-08, 
Nämnd 2017-
12-08 

Metro Vårt metoo upprop dog ut, vi förväntas tåla 
sexism. 

#arbetsfel * 2018-03-21 hrbloggen.se  #Arbetsfel – HR:s eget metoo-upprop 

.@patron.ur * 2019-10-18 Svensk Jakt Startar upprop mot sexism inom jägarkåren 

          

Upprop som ännu inte 
publicerat resultat eller 
som upphört 

        

#intebättreförr * Startade 
2017-11-29 

Fredrika 
Bremerförbundet 

#INTEBÄTTREFÖRR #METOO 

#exponerad * Startade 
2017-12-04 

Svenska fotografers 
förbund 

Hanna Franzén har startat gruppen 
#Exponerad 



#påminvakt 35 Startade 
2017-12-11 

Transportarbetaren Upprop på gång inom bevakning 

#husfrid 274 Startade 
2017-12-17 

*   

#gömdakvinnor * Startade 
2018-01-19 

Roks, 
Riksorganisationen för 
kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige, 

Gömda kvinnor i nytt upprop 

Förlags-, bok- och 
litteraturvärldens upprop 
(utan hashtag) 

*   *   

Modebranschens upprop 
(utan hashtag) 

*   *   

#ikulturarbetarnasrum 138 Startade 
2017-11-21 

*   

#rättattbearbeta *   *   

#sistasetet *   *   

#ståuppigen *   *   

#tystdiplomati *   *   

#youthworktoo *   *   

#idetoffentliga *   *   

fordonsindustriuppropet * Startade 
hösten 2017 

*   

 


