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ATT FÖRSTÅ den Europeiska
unionen – var den har sina rötter och
hur den fungerar – är inte det lättaste. Ändå är det en
absolut nödvändig kunskap att tillägna sig för att som
enskild individ kunna navigera i dagens Europa.
Syftet med denna bok är att beskriva, begripliggöra och
analysera det europeiska projektet – EU. Boken är flervetenskaplig i det att såväl historiska och juridiska som
statsvetenskapliga perspektiv har styrt upplägget och
framställningen. Tack vare dessa olika disciplinära infallsvinklar ger boken en allsidig och nyanserad bild av EU:s
tillblivelse, framväxt och funktion.
Boken är central läsning för studenter i statsvetenskap,
Europakunskap, sociologi och juridik, men också för alla
som vill lära sig mer om EU:s bakgrund och verkningssätt.
OM FÖRFATTARNA
Bokens författare är statsvetaren Rikard Bengtsson, verksam vid Lunds universitet, den brittiske statsvetaren Ian
Manners, verksam vid Roskilde Universitet, historikern
Hans-Åke Persson, verksam vid Roskilde Universitet samt
juristerna Ola Zetterquist, verksam vid Göteborgs universitet, och Linda Gröning, verksam vid universitetet i
Bergen.
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