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1859) er en af de helt centrale tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne demokratis dilemmaer,

demokratiseringsprocesser og civilsamfundets betydning. Hans bøger om Demokrati i Amerika og Det gamle
regime ogrevolutionen vakte stor opsigt i midten af 1800-tallet, og ved sin død var han en berømthed i USA

og i det meste af Europa. Herefter dalede interessen, men i perioden efter Anden Verdenskrig - og i
særdeleshed siden 1990´erne - har Tocqueville atter påkaldt sig opmærksomhed blandt politologer,

sociologer, historikere og filosoffer. Særligt Demokrati i Amerika står i dag som et af statskundskabens
hovedværker. 

Tocqueville havde en imponerende evne til at få originale idéer og formulere nye indsigter, og han var en
foregangsmand inden for brugen af samfundsvidenskabelige metoder såsom systematiske

landesammenligninger.

Dette er den første bog på dansk, der leverer en samlet, kritisk præsentation af Tocquevilles fascinerende
forfatterskab og kortlægger den indflydelse, hans tanker har haft. Bogen indeholder desuden uddrag fra

Tocquevilles bøger, herunder dele af Detgamle regime og revolutionen, der ikke tidligere har været oversat til
dansk.
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