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der er optaget, paralyseret, ja næsten hjemsøgt af det etisk forpligtende, det moralsk rigtige og det politisk
korrekte, og sådan har det nu været igennem det seneste årti. Ikke blot i det sociale liv, der dagligt udspiller
sig i dagens samfund, eller udelukkende i det politiske liv, der skal regulere denne dagligdag, men i lige så
høj grad i den del af samfundet, der har sat sig for at undersøge menneskers hverdagsliv og de sociale

strukturer, hvorunder det udspiller sig - sagt med andre ord i det universitære miljø i særdeleshed og i den
forskningsorienterede verden i almindelighed har etiske overvejelser, tilkendegivelser, selvransagelser og

formaninger været fremherskende igennem snart en længere årrække. Således skriver forfatterne i
indledningen til denne indførende debatbog om etik og etnografi med særlig vægt på sociologien. Følgende
temaer behandles i bogen: - deltagende observation som metode - samfundsvidenskabernes subjektivitet -
professionel nærhedsetik - eksempler på det uetiske og etikkens rædselskabinet - etnografiens historie -

etikkens variationer - farligt feltarbejde - de etiske kodekser - etik og empiri Michael Hviid Jacobsen (f. 1971)
er lektor og ph.d. i sociologi og studieleder for sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet. Søren

Kristiansen (f. 1971) er lektor og ph.d. i sociologi og institutleder ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde
og Organisation, Aalborg Universitet.
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