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Initiativ trygghet 

Intervju: Roberto Scaramuzzino, Lektor, Lunds universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem är du, vad jobbar du 
med och vilken relation har du 
till projekt Initiativ trygghet? 
Jag heter Roberto Scaramuzzino, 
jag är universitetslektor på Lunds 
universitet och har nyligen varit 
med och arrangerat en workshop i 
Markaryds kommun, tillsammans 
med Initiativ trygghet, om 
samverkan mellan offentlig 
verksamhet och civilsamhället. 
 
 
 
 

 
På vilket sätt påverkar 
civilsamhällets arbete den 
upplevda tryggheten? 
Mycket forskning pekar på att 
civilsamhället med sina aktiviteter 
bidrar till att utveckla och stärka 
relationer mellan människor och 
grupper samt människors tillit till 
varandra. Relationer, sociala nätverk 
och tillit beskrivs ibland som en form 
av ”socialt kapital” och har en positiv 
effekt på människors känsla av 
trygghet. 
 
Vilka är för- och nackdelarna 
med samverkan mellan 
kommunen och 
civilsamhället? 
En fördel är att man tillsammans kan 
lösa samhällsproblem och -
utmaningar på ett bättre sätt. En 
nackdel kan vara ifall civilsamhället 
skulle förlora sitt oberoende och sin 
roll som kritisk röst i samhället.  

 
Därför är det viktigt att samverkan 
utgår ifrån att kommunen och 
civilsamhället har olika roller och 
olika sätt att fungera. Dessa 
skillnader bör ses som en tillgång 
för samarbetet och något som ska 
tas tillvara på 
 
Hur kan en sådan här 
samverkan se ut? 
För att samverkan ska fungerar bör 
det som sagt finnas ett ömsesidigt 
erkännande av varandras olika 
roller och förutsättningar men 
också en öppen dialog kring hur 
och varför man ska samverka. 
Detta är något som kan utvecklas i 
dialog och formaliseras i 
plattformar och 
överenskommelser. Det kan skapa 
en bra ram för en fungerande 
samverkan. 
 

 Vad har vi gjort?  
• Skrivit ett första utkast på 

projektets slutrapport 
• Deltagit i Föräldrarådets senaste 

sammanträde för att prata om 
delprojekt Dalaplan 

• Arrangerat en workshop med 
forskare på Lunds universitet och 
representanter från ”Sveriges 
Föreningar” om samverkan mellan 
civilsamhället och offentlig 
verksamhet 

• Avrapportering av projektets arbete 
till lokalt-BRÅ 

• Föredrag om kart- 
verktyget ”Embrace” Tryggare tillsammans! 

Kontakt: initiativtrygghet@markaryd.se 
Telefon: 0433 – 722 19 

 

Vad händer framöver? 
• Fortsatta möten inom delprojekten med 

representanter från skola, civilsamhället 
och näringslivet. 

• Arbetsdag för samtliga medlemmar i 
projektledningen 

• Fortsatt arbete med platssamverkan i 
Strömsnäsbruk i form av 

o Workshop med föräldrar 
o Workshop med föreningslivet 

• Fortsatt kunskapsinhämtande i form av 
deltagande i:  

o SKR:s demokratidag 2021 
o SKR:s kurs om  

civilsamhället 
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