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IMER-forskning
I en tid präglad av ökad mobilitet med mer komplexa 
migrationsmönster och en ökad rörlighet på en global 
arbetsmarknad aktualiseras också frågor om migrationens 
effekter, maktrelationer och inkludering/exkludering på olika 
samhällsarenor. Det kan exempelvis handla om identitet, nya 
kulturella uttryck eller om särskiljandes praktik i ljuset av 
både etnicitet, kön och klass. Detta gör att forskningsområdet 
internationell migration och etniska relationer har en ständig 
relevans och aktualitet. 

imer-förbundet utgör ett forum där forskare, lärare, studenter 
och professionellt yrkesverksamma med olika bakgrund 
och disciplintillhörighet utbyter idéer och erfarenheter och 
på detta sätt gemensamt bidrar till kunskapsutveckling och 
informationsspridning inom området. 

Förbundets verksamhet syftar till:
-  att underlätta kontakten mellan forskare och de olika  

forskningsinstitutioner som i första hand sysslar med imer-
forskning.

-  att öka samarbetet mellan forskare och praktiker inom 
imer-fältet.

-  att stimulera till debatt och samarbete i olika teoretiska och  
praktiska frågor av gemensamt intresse.

Ett ideellt förbund
imer-förbundet är en ideell organisation, där den av 
medlemmarna valda styrelsen sköter verksamheten. 
Förbundsstyrelsens uppgift är att koordinera och utveckla 
nätverkets verksamheter och erbjuda en plattform för dialog 
och kreativa utbyten. Styrelsen består av personer från olika 
lärosäten och samhällssektorer, vilket främjar kontakten mellan 
landets olika imer-miljöer.



Verksamheten finansieras genom nätverksbidrag som 
administreras via en värdinstitution. Sedan förbundets start 
har värdinstitutionen växlat vart tredje år i samband med 
att nätverksbidraget förnyats. Mer om styrelsens aktuella 
sammansättning samt förbundets värdinstitution finns på 
förbundets hemsida www.imerforbundet.se

Verksamhet
Förbundet har sedan 1992 anordnat konferenser med 
varierande teman. Dessa är öppna för forskare, professionellt 
yrkesverksamma och andra som intresserar sig för imer-frågor. 
Konferenserna lyfter upp aktuella samhällsfrågor genom en 
blandning av föreläsningar, paneler och workshops. Ofta har 
konferenserna internationella inslag. 

imer-förbundet anordnar även forskarkurser som riktar sig 
främst till doktorander och forskare från olika institutioner i 
landet och som tar upp olika teman inom imer-forskning. 

I anslutning till konferenser och forskarkurser hålls i regel 
imer-förbundets årsmöte för förbundets medlemmar. 

IMER-förbundet har samarbete med Nordic Migration 
Research (ett förbund för imer-frågor i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige). NMR blir en plattform för gemensamma 
konferenser, forskarutbyte och publiceringsmöjligheter.

En viktig kanal för information och dialog är förbundets 
hemsida www.imerforbundet.se. På sidans forum kan aktuella 
frågor ventileras och kontakter etableras. Information om 
aktuell forskning och verksamheter på imer-fältet uppdateras 
kontinuerligt. imer-förbundet finns även på Facebook. 



Välkommen att bli medlem!

Som medlem är du en del av ett nordiskt 
imer-sammanhang och har möjlighet 
att delta i seminarier, konferenser och 
forskarkurser till ett subventionerat pris.

Du blir medlem på följande sätt:

Betala medlemsavgiften 150 kr per kalenderår 
till pg 646 08 26 – 8. 

Vid betalning måste du även ange ditt för- och 
efternamn så att betalning och avsändare kan 
stämmas av. 

När du har betalt din avgift går du därefter in 
på www.imerforbundet.se och under fliken  
”Bli medlem” och därefter ”Medlemsregistrering” 
fyller du i dina kontaktuppgifter i formuläret.  

VälKOMMEN!


