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filosofisk undersøgelse af moral og etik i videst mulige forstand, der bunder i en frustration over oplevelser
med den filosofiske etik. Den filosofiske etik skal vejlede os moralsk i vore handlinger, men det synes som
om den hverken kan hjælpe os med det eller redegøre for moralen. Moral er et samfundsmæssigt fænomen,
men det gør den filosofiske etik typisk ikke meget ud af. I en situation, hvor etikken er i krise, er det derfor
værd at se på, hvad moralsociologien kan berige etikken med. Pointen er ikke, at sociologien skal afløse eller

begrunde etikken. Idéen er, at udvikle en filosfisk etik, der er sociologisk informeret. I det perspektiv
analyseres Émile Durkheim, Niklas Luhmann og Zygmundt Bauman, ligesom det afslutningsvist skitseres,

hvordan en sociologisk informeret etisk refleksion kunne se ud.
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