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^bZg"[dgh`c^c\
IMER-forskning

ZcVkhVbi^YZchjibVc^c\Vg~g]jg[g\dgdbb^\gVi^dc!Ó
n`"
I en tid präglad av ökad mobilitet med mer komplexa

migrationsmönster och en ökad rörlighet på en global
i^c\h`Ve!bc\[VaY\adWVa^hZg^c\!gVh^hb!^ciZ\gVi^dcdX]Y^h`g^b^cZg^c\

arbetsmarknad aktualiseras också frågor om migrationens
h`V]VciZgVh#9Zi~g[g\dghdb`VcVc\g^eVheZcgVYda^`Vc^kZg#

effekter, maktrelationer och inkludering/exkludering på olika
9Zi\gVii[dgh`c^c\hdbgYZi^ciZgcVi^dcZaab^\gVi^dcdX]Zic^h`V

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
^bZg"[gWjcYZiji\gZii[dgjbY~g[dgh`VgZ!a~gVgZ!hijYZciZgdX]
internationell migration och etniska relationer har en ständig
egd[Zhh^dcZaaing`ZhkZg`hVbbVbZYda^`VWV`\gjcYdX]Y^hX^ea^c"
relevans och aktualitet.
gZaVi^dcZg]VgZchi~cY^\gZaZkVchdX]V`ijVa^iZi#

i^aa]g^\]ZijiWniZg^YZgdX]Zg[VgZc]ZiZgdX]ehh~ii\ZbZchVbi
W^YgVgi^aa`jch`VehjikZX`a^c\ZcdX]^c[dgbVi^dchheg^Yc^c\Zc^cdb
imer-förbundet utgör ett forum där forskare, lärare, studenter

dbgYZi#
och professionellt yrkesverksamma med olika bakgrund

och disciplintillhörighet utbyter idéer och erfarenheter och
på detta sätt gemensamt bidrar till kunskapsutveckling och
;gWjcYZihkZg`hVb]Zihn[iVgi^aa/
informationsspridning inom området.
"ViijcYZga~iiV`dciV`iZcbZaaVc[dgh`VgZdX]YZda^`V
[dgh`c^c\h^chi^iji^dcZghdb^[ghiV]VcYhnhhaVgbZY
Förbundets verksamhet syftar till:
- att"[dgh`c^c\#
underlätta kontakten mellan forskare och de olika
^bZg
forskningsinstitutioner som i första hand sysslar med imer"Vii`VhVbVgWZiZibZaaVc[dgh`VgZdX]egV`i^`Zg
forskning.
^cdb^bZg"[~aiZi
- att öka samarbetet mellan forskare och praktiker inom
imer-fältet.
"Viihi^bjaZgVi^aaYZWViidX]hVbVgWZiZ^da^`ViZdgZi^h`VdX]
- att stimulera till debatt och samarbete i olika teoretiska och
egV`i^h`V[g\dgVk\ZbZchVbi^cigZhhZ#
praktiska frågor av gemensamt intresse.

Ett ideellt förbund
:ii^YZZaai[gWjcY

imer-förbundet är en ideell organisation, där den av

^bZg"[gWjcYZi~gZc^YZZaadg\Vc^hVi^dc!Y~gYZcVkbZYaZb"
medlemmarna valda styrelsen sköter verksamheten.
bVgcVkVaYVhingZahZch`iZgkZg`hVb]ZiZcWaVcYVccVi\ZcdbgZ\Za"
Förbundsstyrelsens uppgift är att koordinera och utveckla

WjcYZiiZg`dbbVcYZhingZahZbiZc#;gWjcYhhingZahZchjee\^[i~g
nätverkets verksamheter och erbjuda en plattform för dialog

och kreativa utbyten. Styrelsen består av personer från olika
Vii`ddgY^cZgVdX]jikZX`aVc~ikZg`ZihkZg`hVb]ZiZg#HingZahZcWZhig
lärosäten och samhällssektorer, vilket främjar kontakten mellan
VkeZghdcZg[gcda^`Va~gdh~iZcdX]hVb]~aahhZ`idgZg!k^a`Zi[g~b_Vg
landets olika imer-miljöer.

`dciV`iZcbZaaVcaVcYZihda^`V^bZg"b^a_Zg#

Verksamheten
finansieras genom nätverksbidrag som
KZg`hVb]ZiZcÒ
cVch^ZgVh\Zcdbc~ikZg`hW^YgV\hdbVYb^c^higZgVhk^V

administreras via en värdinstitution. Sedan förbundets start
har värdinstitutionen växlat vart tredje år i samband med
kVgiigZY_Zg^hVbWVcYbZYViic~ikZg`hW^YgV\Zi[gcnVih#BZgdb
att nätverksbidraget förnyats. Mer om styrelsens aktuella
hingZahZchV`ijZaaVhVbbVch~iic^c\hVbi[gWjcYZihk~gY^chi^iji^dc
sammansättning samt förbundets värdinstitution finns på
Òcche[gWjcYZih]Zbh^YVkkk"]aYfZcfVibXYh"gY
förbundets hemsida www.imerforbundet.se

Zck~gY^chi^iji^dc#HZYVc[gWjcYZihhiVgi]Vgk~gY^chi^iji^dcZck~maVi

Verksamhet
KZg`hVb]Zi
Förbundet har sedan 1992 anordnat konferenser med

[gWjcYZi]VghZYVc&..'VcdgYcVi`dc[ZgZchZgbZYkVg^ZgVcYZ
varierande teman. Dessa är öppna för forskare, professionellt

yrkesverksamma och andra som intresserar sig för imer-frågor.
iZbVc#9ZhhV~geecV[g[dgh`VgZ!egd[Zhh^dcZaaing`ZhkZg`hVbbVdX]

Konferenserna lyfter upp aktuella samhällsfrågor genom en
VcYgVhdb^cigZhhZgVgh^\[g^bZg"[g\dg#@dc[ZgZchZgcVan[iZgjee
blandning av föreläsningar, paneler och workshops. Ofta har
V`ijZaaVhVb]~aah[g\dg\ZcdbZcWaVcYc^c\Vk[gZa~hc^c\Vg!eVcZaZg
konferenserna internationella inslag.

dX]ldg`h]deh#D[iV]Vg`dc[ZgZchZgcV^ciZgcVi^dcZaaV^chaV\#

imer-förbundet anordnar även forskarkurser som riktar sig

^bZg"[gWjcYZiVcdgYcVg~kZc[dgh`Vg`jghZghdbg^`iVgh^\[g~bhii^aa
främst till doktorander och forskare från olika institutioner i
landet och som tar upp olika teman inom imer-forskning.
Yd`idgVcYZgdX][dgh`VgZ[gcda^`V^chi^iji^dcZg^aVcYZidX]hdbiVg
jeeda^`ViZbVc^cdb^bZg"[dgh`c^c\#

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

>Vchajic^c\i^aa`dc[ZgZchZgZaaZg[dgh`Vg`jghZg]aah^gZ\Za
^bZg"[gWjcYZihghbiZ[g[gWjcYZihbZYaZbbVg#
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
^bZg"[gWjcYZiVgWZiVgk^YVgZV`i^ki[gZii`VicdgY^h`ihVbVgWZiZ
konferenser, forskarutbyte och publiceringsmöjligheter.
WaVcYVccVi\ZcdbVii[g~b_VZiVWaZgVcYZiVk^bZg"CdgYZc#
En viktig kanal för information och dialog är förbundets

K^YVgZhVihVg[gWjcYZi`dci^cjZga^\ieVii[gW~iigV]Zbh^YVc[g~bhi
hemsida www.imerforbundet.se. På sidans forum kan aktuella
\ZcdbVii`V^ccZ]aaZidX]b_a^\\gVegZhZciVi^dcdX]i^aa\c\i^aa
frågor ventileras och kontakter etableras. Information om
V`ijZaa[dgh`c^c\^cdb[~aiZi#
aktuell forskning och verksamheter på imer-fältet uppdateras

kontinuerligt. imer-förbundet finns även på Facebook.

J}`_caaYbUhhV`]aYX`Ya
HdbbZYaZb~gYjZcYZaVkZiicdgY^h`i

Välkommen att bli medlem!
^bZg"hVbbVc]Vc\dX]]Vgb_a^\]ZiViiYZaiV^
hZb^cVg^Zg!`dc[ZgZchZgdX][dgh`Vg`jghZgi^aaZii
Som medlem
är du en del av ett nordiskt
hjWkZci^dcZgVieg^h#
imer-sammanhang

och har möjlighet
att delta i seminarier, konferenser och
forskarkurser till ett subventionerat pris.

8iV`]faYX`Yadb[chUjZ`^UbXYg}hh.
7ZiVaVbZYaZbhVk\^[iZc&*%`gdcdgeZg`VaZcYZgg
i^aae\+)+%-'+Ä-#
Du blir medlem på följande sätt:

Betala medlemsavgiften 150 kr per kalenderår
9jbhiZYZhhjidbh`^X`VZiiZ"edhibZYYZaVcYZZaaZgbZY"
till pg 646 08 26 – 8.
YZaV`VhhgZccVbc!WdhiVYhVYgZhhdX]Z"edhiVYgZhh[gViiYj
h`V`jccV[^c[dgbVi^dcdb[gWjcYZihV`i^k^iZiZg#DbYj
Vid betalning måste du även ange ditt för- och
WZiVaVgk^V>ciZgcZiWVc``db^]\ViiVc\ZY^ii`dcidcjbbZg
efternamn så att betalning och avsändare kan

hViiWZiVac^c\VgdX]Vkh~cYVgZ`Vchi~bbVhVk#
stämmas av.

När du har betalt din avgift går du därefter in
@dciV`iVhingZahZch`Vhhg[gVii[Zii^cWZiVac^c\h`dgi]Zb"
på www.imerforbundet.se och under fliken
h`^X`Vii^aaY^\#BZYYZaVhVbi^Y^\icVbc!WdhiVYhVYgZhhdX]
”Bli medlem” och därefter ”Medlemsregistrering”

Z"edhiVYgZhh#;gWjcYZih`Vhhg!iZaZ[dccjbbZgdX]Z"edhi
fyller du i dina kontaktuppgifter i formuläret.
]^iiVgYje[gWjcYZih]Zbh^YVkkk"]aYfZcfVibXYh"gY

J}`_caaYb
Välkommen!

