
                      
 

 

 
 

 

Pressmeddelande 
 

 
20 februari 2018 

 
Swedbank och Stiftelsen Friends inviger konstutställning på Friends Arena: 
 

Varannan svensk önskar att de gjort mer för att förhindra 
mobbning 

 
Nästan varannan svensk önskar att de gjort mer för att förhindra mobbning. Det visar en ny 
Sifo-undersökning från Swedbank och Stiftelsen Friends. [1] För att synliggöra de barn som 
utsätts för mobbning flyttar nu 25 bronsskulpturer föreställande barn in på Friends Arena. 
Konstverket bildar en unik manifestation mot mobbning, och gör Sveriges nationalarena till 
en av få idrotts- och nöjesarenor i världen med en permanent konstutställning.  
  
Nära sju av tio vuxna, 65 procent, bär på erfarenhet av mobbning, och nästan varannan svensk,  
45 procent, önskar att de gjort mer för att förhindra en situation där någon annan blivit mobbad.  
 
-Många som varit åskådare till mobbning önskar i efterhand att de gjort mer för att förhindra det som 
hände. Det här är ytterligare en indikation på det stora behov som finns av verktyg för att förebygga och 
hantera mobbning, men också på vikten av att vuxenvärlden ser, lyssnar och tar de barn som drabbas 
på allvar, säger Per Leander, generalsekreterare på Stiftelsen Friends.  
 
25 bronsskulpturer föreställande barn bildar unik manifestation mot mobbning 
Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning. För att påminna om att mobbning är många barns vardag 
uppför Swedbank nu en permanent konstutställning i samarbete med Stiftelsen Friends på Friends 
Arena. 25 bronsskulpturer föreställande barn, spridda över hela arenan, bildar en unik manifestation mot 
mobbning och gör Sveriges nationalarena till en av få idrotts- och nöjesarenor i världen med en 
permanent konstutställning. 
 
-Vi på Swedbank har varit Stiftelsen Friends huvudsponsor i många år, och den här utställningen är ett 
viktigt nästa steg i att stötta deras arbete mot mobbning. Med skulpturerna tar idrotten, kulturen, 
civilsamhället och näringslivet ställning tillsammans för att skapa förändring. I grund och botten handlar 
det om att bidra till ett bättre samhällsklimat och främja alla människors möjligheter i samhället, säger 
Birgitte Bonnesen, vd Swedbank. 
 
Sju av tio vuxna har upplevt mobbning som barn 
Nära sju av tio vuxna (65 procent) har upplevt en mobbningssituation under sin barndom. Fyra av tio har 
själva varit utsatta, en av tio har mobbat och tre av tio har varit passiva åskådare. Den i särklass 
vanligaste platsen där mobbningen sker är i skolan; hela 94 procent av de som har erfarenhet av 
mobbning uppger att det skedde där. Drygt fyra av tio upplever att mobbningen ökat de senaste tio åren.  
 
Konstnären bakom verket är Maria Ängquist Klyvare, som bland annat arbetar med skulpturer och 
stormosaik, ofta i offentlig miljö.  
 
Mer information: 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, 076 114 54 21, josefine.uppling@swedbank.se 
Elin Jäderström, pressansvarig, Stiftelsen Friends, 070-725 54 33 elin.jaderstrom@friends.se 
 
Pressbilder och ytterligare information: www.arenansbarn.se 

 
 
 
 
[1] Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer i åldern 18-79 år svarade på undersökningen. 

mailto:elin.jaderstrom@friends.se
http://www.arenansbarn.se/


                      
 

 

 
 

 
 

 
Se mig: Permanent konstutställning mot mobbning på Friends Arena 
 
Swedbank är huvudsponsor till stiftelsen Friends sedan 2005.  
 
Swedbank uppför nu en permanent konstutställning i samarbete med Stiftelsen 
Friends på Friends Arena. 
 
Verket, ”Se mig” består av 25 bronsskulpturer föreställande barn som representerar 
Sverige av idag. Det är ett oväntat möte mellan en brutal arkitektur och gyllene 
bronsskulpturer av barn i en ganska hård och utsatt miljö.  
 
Bronsskulpturerna är spridda över arenan, symboliskt placerade intill platser där 
mobbning är vanligt förekommande, som omklädningsrum och toaletter.  
 
Konstverket bildar en unik manifestation mot mobbning och gör Sveriges 
nationalarena till en av få idrotts- och nöjesarenor i världen med en permanent 
konstutställning 
 
Precis som namnet på arenan är skulpturerna en evig påminnelse om att inget barn 
ska behöva mobbas, och en uppmaning till vuxenvärlden att se barn och lyssna på 
deras behov. 
 
Konstnären bakom verket är Maria Ängquist Klyvare, som bland annat arbetar med 
skulpturer och stormosaik. Hennes tidigare offentliga verk finns i Stockholm, bland 
annat på Vårbergs tunnelbanestation, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Rosendals 
Trädgård och i Hammarby Sjöstad. 
 

 



                      
 

 

 
 

 

Bilaga. Tabeller 
Alla siffror avser procent. Avrundade tal, summerar därför inte alltid. 
 
 
Har du någon gång önskat att du hanterat en mobbningssituation annorlunda, där någon 
annan än du själv blivit mobbad? 

 

 Total Män Kvinnor 
18-34 

år 
35-55 

år 
56-79 

år 

Ja, jag önskar att jag hade gjort något mer för att förhindra 
mobbningen 

45 46 43 52 51 32 

Nej, jag gjorde allt jag kunde för att förhindra mobbningen 14 11 17 12 15 14 

Nej, jag känner inte att jag hade skyldighet att förhindra 3 3 2 4 2 2 

Jag har inte varit med om en situation där någon annan 20 20 20 13 14 33 

Annat: 1 1 1 1 1 1 

Vet ej 18 19 16 18 17 18 

 
 
 
 
Har du någon erfarenhet av mobbning som barn eller ungdom, dvs. innan du fyllde 18 år? 
 

 Total Män Kvinnor 
18-34 

år 
35-55 

år 
56-79 

år 

Ja, jag har varit utsatt för mobbning 39 38 41 47 45 28 

Ja, jag har varit med och utsatt någon annan för mobbning 11 15 7 14 13 6 

Ja, jag har varit åskådare till mobbning, dvs. inte haft en aktiv 
roll 

29 29 29 37 33 18 

Ja (varit utsatt/utsatt någon/varit åskådare) 65 64 67 77 72 48 

Nej, jag har aldrig upplevt en mobbningssituation 28 29 28 19 22 44 

Vet ej 6 7 6 5 6 8 

 



                      
 

 

 
 

I vilka sammanhang har du upplevt mobbning som barn eller ungdom, d v s innan du fyllde 
18 år? (Av de som svarat att de har erfarenhet av mobbning som barn eller ungdom) 
 

 Total Män Kvinnor 
18-34 

år 
35-55 

år 
56-79 

år 

I skolan 94 94 93 97 95 
86 
 

I samband med organiserad idrottsverksamhet 9 12 6 14 8 3 

I samband med organiserad fritids- eller kulturverksamhet (t ex 
musikskola, teater, kör etc) 

3 2 3 4 3 1 

På internet/sociala medier 6 5 7 16 1 0 

Via telefon/sms 3 2 5 7 2 1 

Via mail/brev 1 0 2 2 1 0 

På fritidsgården 8 10 7 12 9 1 

Hemma på gatan/gården/i närområdet 14 15 14 10 19 13 

Övrig fritid 12 14 10 13 15 8 

På jobbet 8 6 9 7 7 11 

I något annat sammanhang 1 0 1 0 1 2 

Tveksam/vet ej 1 1 1 0 1 3 

 
 
Upplever du att mobbning generellt har minskat eller ökat i samhället under de senaste tio 
åren? 
 

 Total Män Kvinnor 
18-34 

år 
35-55 

år 
56-79 

år 

Minskat mycket 1 1 0 1 1 0 

Minskat något 4 5 2 4 5 2 

Varken minskat eller ökat 24 23 24 27 26 18 

Ökat något 23 22 24 23 23 23 

Ökat mycket 20 17 23 13 19 27 

Tveksam/Vet ej 29 33 26 33 26 29 

Ökat (något+mycket) 43 39 47 36 42 50 

Minskat (något+mycket) 4 5 3 5 5 2 

 


