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Hvad er moral og etik? Del 11 
Af Martin Marchman Andersen, Ph.d., Lektor, IFRO, KU 

 

Videnskabernes fornemmeste opgave er at undersøge, hvordan verden er. Det kan ofte være 

interessant i sig selv at vide, hvordan universet er sammensat, hvordan hyæner parrer sig, hvorfor 

dinosaurusserne uddøde, hvordan mennesker opfører sig under lavkonjunktur, eller hvad der 

forårsagede 1. verdenskrigs udbrud. Men ofte bunder vores interesse for, hvordan verden er i vores 

interesse i at skabe mere komfortable levevilkår for os selv. Når vi bruger formuer på rumforskning 

er det også motiveret i et ønske om at udvikle nye teknologier, og når vi bruger formuer på 

medicinsk forskning, er det mest fordi, vi ønsker viden om, hvordan vi undgår sygdomme. Dét, vi 

undersøger videnskabeligt, er altid betinget af vores erkendelsesinteresse: Hvad er det, vi ønsker at 

vide noget om? 

Når man ser på, hvilke fag der findes på et typisk universitet, er der imidlertid to fag som skiller sig 

særligt ud. Det ene er matematik og det andet er filosofi. Disse fag skiller sig ud, fordi de ikke er 

empiriske fag. I disse fag går man ikke ud i verden og undersøger, hvordan den er. Nej, her 

undersøger man kun abstrakte forhold ved vores tænkning og erkendelse. I det meste af det, vi 

kalder matematik, og i filosofiske discipliner såsom metafysik, erkendelsesteori, videnskabsfilosofi, 

metaetik og logik, opererer man forud for, eller ved siden af, vores mulighed for erkendelse. Men 

vores erkendelsesinteresse er heller ikke begrænset til ønsker om at vide, hvordan verden er, og 

hvordan vi kan erkende den. Vi ønsker også at vide, hvordan vi bør handle i den. Hvad er godt, 

værdifuldt, rigtigt, forkert, for hvem, hvorfor og i egenskab af hvad? Hvordan bør vi handle, og 

hvordan bør samfundet indrettes? Systematiske forsøg på at besvare disse spørgsmål finder sted 

indenfor den filosofiske subkategori etik, herunder politisk filosofi. Etikkens emne er ikke, hvordan 

verden er, men hvordan den bør være.  

Lidt groft sagt kan man sige, at hvor videnskabernes rolle (minus matematik og filosofi) er at 

undersøge, hvordan verden er, er ingeniørfagets rolle at benytte sig af, eller selv skabe, denne viden 

for at finde konkrete løsninger på, hvordan man (bedst) konstruerer diverse produkter og systemer 

for virksomheder, forbrugere, staten og civilsamfundet (i praksis er denne opdeling dog ikke altid så 

klar). Fordi ingeniøren således søger løsninger på praktiske problemer, og ikke kun deskriptive svar, 

er det nødvendigt for hende ikke kun at vide noget om videnskab (og matematik), men også at have 

kendskab til etik. Men hvad er etik?  

                                                           
1 For værdifulde kommentarer til en tidligere version af denne artikel vil jeg gerne takke Martin Mose Bentzen, Birgitte Rasmussen, Anjila 
Halsted, Morten Ebbe Juul Nielsen og Klemens Kappel.  
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Vi genkender formentligt alle etikken fra etiske dilemmaer, dvs. situationer, hvor det er uklart, 

hvordan vi bør handle, fordi vi kommer i konflikt med noget etisk relevant, uanset hvad vi gør. På 

mikro-niveau er der tale om et etisk dilemma, når vores kæreste spørger, om hun (eller han) har 

taget på. Hun har ganske vist taget lidt på, men hvis vi svarer ja, så bliver hun ked af det, og hvis vi 

svarer nej, så lyver vi. Når vores gamle mor bliver terminalpatient og beder os komme en stor dosis 

bulmeurt i sin te, så står vi også i et etisk dilemma. For hvis vi gør det, slår vi hende ihjel, men hvis vi 

ikke gør det, vil hun fortsat lide. Også i vores arbejdsliv støder vi på etiske dilemmaer: Forestil dig, at 

du er ansat i et rådgivende ingeniørfirma, hvis overlevelse er afhængig af en stor kontrakt med 

staten på at bygge en bro. Efter kontrakten er underskrevet får du indblik i firmaets beregninger 

over broens sikkerhed, som viser sig at være behæftet med alvorlige fejl. Du nævner det for din chef, 

som siger, at du skal ignorere, hvad du har fundet ud af. Hvad gør du så nu? Hvis du kontakter den 

relevante myndighed (whistleblowing) er du illoyal overfor din arbejdsplads, men hvis du ikke gør, 

udsættes en stor gruppe trafikanter for en alvorlig risiko.  

Etik er dog ikke kun personlige dilemmaer. Også politiske og økonomiske spørgsmål om, hvordan vi 

bør handle, er etiske spørgsmål. Selvom dét, som benævnes etik i offentlige debatter, ofte har 

karakter af, at nogen råber op om, at nu er vi gået for vidt med ny teknologi eller medicin, er det fx 

også etiske spørgsmål, om vi bør effektivisere det offentlige sundhedsvæsen, hæve diskontoen, og 

om vi bør give plads til nye modeller for boligfinansiering.2 For at finde handlingsvejledning, er vi 

derfor nødt til at undersøge mere systematisk, hvordan vi bør handle. Vi er nødt til at undersøge, 

hvad etikken kræver af os.   

Begrebet etik er emnet for denne artikel. Artiklen består af to dele. Del 1 forsøger først at definere 

etik, så metaetik, hvorefter den introducerer de fire etiske grundteorier, konsekventialisme, 

kantianisme, kontrakteori og dydsetik. Del 2 definerer først anvendt etik/professionsetik, herunder 

ingeniøretik. Derefter bestemmer den politisk filosofi og normativ økonomi, som etiske 

subkategorier, og introducerer en række distributive teorier og principper, inden den overgår til en 

kort introduktion til demokratiets grundlag (spørgsmål om politisk legitimitet). Endelig lister den en 

række beslægtede emner, fx rationalitet og begrebsanalyse.    

Lad os begynde med at definere og afgrænse begrebet etik. 

 

                                                           
2 Se Kasper-Lippert Rasmussen. ”Moralen som teknologiens nidkære grænsedrager”. I Lippert-Rasmussen (red). Der må da være en 
grænse! Museum Tusculanums Forlag. 2003. 
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Hvad er moral og etik? 

Mange underforstår en forskel på moral og etik, selvom de reelt bruger disse begreber som 

synonymer. Visse teoretikere opererer endda med en eksplicit forskel på begreberne, fx Jürgen 

Habermas, og i flere almene opslagsværker kan man læse, at moral er betegnelsen for sæd og skik, 

dvs. den herskende moral i samfundet, mens etik er overvejelser over moralens grundlag.3 Men 

denne forskel svarer ikke til, hvad der er skik og brug i moderne fagfilosofi. Her bruges moral og etik 

som synonymer medmindre andet bliver nævnt. Og andet bliver sjældent nævnt. Vi bør selvfølgelig 

følge skik og brug i dette fag. Første pointe i forsøget på at definere moral og etik er derfor: 

 Moral = etik4 

Forskellen på hvad sæd og skik faktisk er og overvejelser over moralens grundlag er dog langt fra 

irrelevant blot fordi den ikke konstituerer en forskel på indholdet af begreberne moral og etik. Moral 

og etik er det samme (for nemheds skyld vil jeg herefter alene bruge ordet etik), men der er 

selvfølgelig emnemæssig forskel på, hvordan vores etik faktisk er, dvs. hvad vi faktisk mener om 

etiske spørgsmål, og hvordan vores etik bør være, dvs. hvordan vi bør handle. I moderne fagfilosofi 

indfanges denne forskel i distinktionen mellem deskriptiv og normativ etik. Deskriptiv etik er 

spørgsmål om, hvilken etik folk faktisk har: Hvor mange indbyggere i Gentofte mener, det er ok at 

snyde i skat? Hvor mange mænd i Mjølnerparken mener, at kvinder skal bære burka? Deskriptiv etik 

er et empirisk studie, som typisk udføres af politologer og sociologer.  

 Deskriptiv etik: Hvilken etik har forskellige mennesker rent faktisk? 

Normativ etik, derimod, behandler spørgsmål om, hvordan vi bør opføre os – hvordan vi bør handle. 

Det er helt essentielt at indse, at sådanne spørgsmål ikke kan besvares alene ved at henvise til 

deskriptiv etik. Vi kan altså ikke finde svar på, hvordan vi bør handle, ved at se på, hvordan vi 

handler. Derved vil vi nemlig begå en såkaldt naturalistisk fejlslutning: det er logisk ugyldigt at slutte 

fra hvordan X er til hvordan X bør være. For eksempel er det logisk ugyldigt at slutte fra den blotte 

konstatering, at kvinder tjener mindre end mænd, til at de også bør tjene mindre end mænd. 

Normativ etik (herefter bare etik) er derfor formelt uafhængig af, hvordan mennesker faktisk 

handler. Dens emne er, hvordan de bør handle. Lad os begynde med et forsøg på en definition:  

                                                           
3 Fx: http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Almen_etik/etik 
4 Også etymologien er den samme: Etik kommer af oldgræsk ethos, og moral kommer af latin mos (genitiv: moris), hvis grundbetydninger 
er nogenlunde ens. 

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Almen_etik/etik
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Normativ etik = Mængden af alle spørgsmål og påstande om, hvordan jeg/vi/nogen bør 

handle. 

I dette forsøg på en definition skal vi forstå ordet ”handle” i ”hvordan bør jeg/vi/nogen handle?” i 

bredest mulige forstand, således at det også inkluderer spørgsmål om, hvordan vi bør tænke og føle. 

Det er vigtigt at huske, at dette ikke i sig selv siger noget om, hvordan vi bør handle (tænke og føle), 

men kun noget om, hvad etiske spørgsmål drejer sig om. Hvis vi skal kunne tale sammen, nytter det 

nemlig ikke noget at definere begrebet etik så snævert, at det kun svarer til ens eget syn på, hvad 

der er etisk rigtigt og forkert. En definition på, hvad etik er, skal derfor svare til mængden af ALLE 

eksisterende og mulige forslag til, hvordan vi bør handle. Den skal ikke selv sige noget om, hvordan 

vi bør handle, men beskrive det overordnede fællestræk ved alle forslag herpå. Den skal blandt 

andet hjælpe os til, for enhver sætning, at kunne sige om denne vedrører etiske spørgsmål. Hvis 

nogen således hævder, at jøder bør udryddes, hævder de en etisk påstand, selvom den, efter alt at 

dømme, er en forkert etisk påstand. Påstanden, selvom forkert, skal derfor inkluderes i definitionen 

på, hvad etik er, alene fordi den hævder noget etisk. Hvis jeg derimod hævder, at vands frysepunkt 

er 12 grader Celsius, skal denne påstand ekskluderes fra definitionen på, hvad etik er, fordi den slet 

ikke hævder noget etisk. Den hævder noget deskriptivt, noget om, hvordan verden faktisk er, og skal 

vurderes som en fysisk påstand, også selvom den er forkert. 

 

Betingede og ubetingede bør 

Definitionen ”normativ etik” er dog for bred. Den indfanger nemlig mere, end den skal. Den 

indfanger nemlig også andre brug af ”bør”, nemlig instrumentel rationelt bør og epistemisk bør. Det 

instrumentelt rationelle bør bruges om situationer, hvor vi allerede kender alle relevante værdier og 

etiske principper. Fx: hvis du vil ind i din lejlighed og døren er låst, bør du låse døren op. Hvis du vil 

være advokat, bør du læse jura. Osv. Det epistemiske bør bruges om situationer, hvor målet for 

vores handling er bestemt som opnåelse af viden. Hvis jeg vil vide om min cykel holder foran mit 

hus, bør jeg gå ud og se efter. Hvis vi vil vide om et medikament forebygger prostatakræft, bør vi 

udføre dobbel-randomiserede blindtests og ikke læse homøopatisk teori, osv. Epistemologi 

(erkendelsesteori) og instrumentel rationalitet betragtes almindeligvis som normative, men ikke 

etiske, emner. Jeg vil vende tilbage til disse emner i slutningen af anden del af denne artikel.  

 

Det epistemiske bør og det instrumentelt rationelle bør giver således anledning til at præcisere 

definitionen på etik. Det letteste og dovne svar på denne udfordring er at definere etik som 

mængden af alle spørgsmål og påstande om, hvordan jeg/vi/nogen bør handle, minus instrumentel 
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rationalitet og epistemologi. En anden mulighed er at følge grundtanken hos Immanuel Kant og sige 

at etik er ubetingede spørgsmål om, hvordan jeg/vi/nogen bør handle. Dette således i modsætning 

til betingede spørgsmål om, hvordan vi bør handle, som vi betegner som instrumentelt rationelle 

eller epistemiske spørgsmål.   

Normativ etik* = Mængden af alle ubetingede spørgsmål og påstande om, hvordan 

jeg/vi/nogen bør handle. 

Alle ubetingede spørgsmål om, hvordan jeg/vi/nogen bør handle, er derfor etiske spørgsmål, og alle 

ubetingede påstande om, hvordan jeg/vi/nogen bør handle, er derfor etiske påstande. Denne 

definition møder dog også modstand. Nogle vil indvende, at det fx ikke er et etisk spørgsmål, om jeg 

nu går ned i frokoststuen, her på DTU, og spiser et æble, eller en pære, eller ingen af delene. Det er 

det ikke, hævdes det, fordi der ikke er noget etisk på spil, eller fordi det er et personligt spørgsmål, 

som ingen andre skal blande sig i. Men denne indvending er at blande definitionen på etik sammen 

med et specifikt svar på, hvad etikken kræver af os. For selv hvis det er rigtigt, at der ikke er noget 

etisk på spil, og at ingen andre skal (bør) blande sig i, hvad jeg spiser om lidt, så er det stadig et etisk 

spørgsmål. I så fald er svaret på spørgsmålet blot, at alle tre handlingsmuligheder er tilladte, fordi de 

alle er rigtige. Dette giver anledning til endnu en pointe:  

Handlinger er etisk set enten rigtige eller forkerte. Rigtige handlinger er samtidig tilladte 

handlinger: Hvis vi kan vælge mellem handling 1, 2 og 3, hvor 1 er forkert, og hvor 2 og 3 er 

rigtige, så er det tilladt at vælge handling 2 og dermed ikke handling 3, men det er også 

tilladt at vælge handling 3 og dermed ikke handling 2.  

Definitionen på etik må altså rumme alle eksisterende og mulige forslag til, hvordan vi bør handle. 

Fordi vi kan forestille os en etisk påstand om, at vi ikke bør spise æbler (på grund af dit eller dat), skal 

denne påstand også inkluderes i definitionen. Meget minimale bud på, hvad etikken kræver af os, fx 

det liberale synspunkt, at man skal være fri til at gøre præcis, hvad man vil, så længe man ikke 

derved skader andre (det såkaldte ”harm-principle”), vil så blot indebære, at (afhængig af 

fortolkningen af ”harm”) kun få handlinger er forkerte, mens rigtig mange er tilladte, fordi rigtig 

mange er rigtige.  

I vores hverdagssprog er det også ganske almindeligt at sige om en person, at hun opfører sig etisk 

eller uetisk. Disse udtryk skal selvfølgelig forstås parallelt med rigtig og forkert: En person handler 

etisk hvis og kun hvis hun handler etisk rigtigt (tilladt), mens hun handler uetisk hvis og kun hvis, hun 

handler etisk forkert. Udtrykket ”etisk” kan dog også læses neutralt, som blot en indikator for, at 

noget overhovedet vedrører etik. Modstykket til ”etisk” i denne betydning er på dansk amoralsk, 
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hvilket er en reference til spørgsmål og påstande, som slet ikke vedrører etik, fx påstanden ”vand 

koger ved 100 grader celsius”. 

Det bør tilføjes, at man for at kunne udføre en etisk handling, skal være en etisk agent. Typisk 

betragtes næsten alle (voksne) mennesker, som etiske agenter, mens computere (indtil videre i 

hvert fald), dyr og planter ikke er etiske agenter, fordi de ikke har en etisk kapacitet.5 Det betyder 

dog ikke, at man ikke kan sige, at situationen før et jordskælv, fx, eller før en løve dræber et lille 

menneskebarn, er bedre, etisk set, end efter jordskælvet, eller efter løvens angreb. Blot giver det 

ingen mening hverken at rose eller bebrejde naturen eller løven for deres handlinger, da vi allerede 

ved, at de ikke derfor ændrer adfærd, eller fordi de ikke besidder den fornødne mentale kapacitet til 

på nogen relevant måde at fortjene en bebrejdelse. De er derfor ikke etiske agenter.   

Kun handlinger udført af etiske agenter, kan være etisk rigtige eller forkerte.  

Med disse fem definitoriske træk har vi nu fået større indsigt i begrebet etik. Denne indsigt skulle 

gerne blive endnu større, når jeg introducerer de etiske grundteorier. Inden da, er det dog min 

erfaring, må vi kort kaste blikket på et par metaetiske detaljer.  

 

Hvordan kan handlinger være rigtige? 

Det er min erfaring, at rigtig mange opponerer, når de konfronteres med, at handlinger etisk set er 

enten rigtige eller forkerte. De opponerer, enten at 1) der ikke er noget der er rigtigt eller forkert, 

eller 2) at det er subjektivt, om en handling er rigtig eller forkert. Disse indvendinger er helt oplagte, 

selvom de ved nærmere eftersyn næppe indfanger dét, opponenterne faktisk mener. For hvordan 

kan en handling være rigtig eller forkert? Hvad er etikkens ”natur”, og hvordan kan vi erkende den? 

Disse spørgsmål er ikke etiske, men metaetiske spørgsmål:  

Metaetik: Spørgsmål om etikkens ”natur”. Fx spørgsmål om, hvordan handlinger kan være 

rigtige eller forkerte? 

Positionerne i metaetiske debatter spænder lige fra, at etiske påstande bare er smagsdomme til at 

de kan være sande (nærmest) på samme måde som empiriske sætninger. Problemet kan lidt 

forsimplet forklares som følger:  

                                                           
5 Det er ikke helt klart, hvordan vi skal forstå en etisk agent. En mulighed er fri vilje, hvilken dog er en skrøbelig størrelse (se Marchman 
Andersen, Nielsen MEJ. 2016. Personal responsibility and lifestyle diseases. Journal of Medicine and Philosophy (41) 5: 480-499.), en anden 
er, at man er i stand til at respondere på grunde på en relevant måde, hvad det så end betyder mere nøjagtigt.  
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Når jeg hævder en empirisk påstand, så er denne påstand principielt sand eller falsk i egenskab af 

korrespondens mellem sætningens semantiske mening og den måde, hvorpå verden faktisk er. Hvis 

jeg fx hævder, at Jupiter har 63, og kun 63, måner, så er denne sætning sand hvis og kun hvis Jupiter 

har 63, og kun 63 måner. Vi kan, i princippet, tage ud og se efter om det, vi definerer som en måne, 

er at finde 63 gange i kredsløb om Jupiter. Denne korrespondensteori for sandhed er forholdsvis 

ukontroversiel, i hvert fald udenfor fagfilosofien. Vi kan også let angive vores grunde til at tro, at 

påstanden er sand eller falsk, fx teleskopiske observationer og teoretisk viden om fx 

massetiltrækning. På en tilsvarende måde, har man tidligere, og nogle gør det sikkert endnu, bundet 

den etiske erkendelse op på eksistensen af Gud: en etisk påstand, fx ” du må ikke slå ihjel” er sand 

(eller falsk) i egenskab af korrespondens, dvs. i egenskab af at korrespondere med Guds vilje, ønske 

eller befaling. Og man kunne også let angive sine grunde til at tro, at påstanden var sand (eller falsk), 

nemlig at det kan man læse i Biblen eller Koranen. Men med Guds død, i hvert fald i den vestlige 

intellektuelle verden, bliver det pludselig uklart, hvad, om noget overhovedet, etiske påstande skal 

korrespondere med for at være sande eller falske.6   

Flere, både lægmænd og fagfilosoffer, mener derfor, at etiske sætninger ikke kan være sande, eller i 

hvert fald ikke sande på samme måde som empiriske sætninger7, hvilket for nogle af dem giver 

anledning til en vis generel skepsis omkring meningen i etiske påstande. Denne skepsis skal vi dog 

ikke nødvendigvis tage alt for nær. Fx har matematiske påstande samme problem. De 

korresponderer ikke på nogen oplagt måde med noget ude i virkeligheden, men ikke desto mindre 

tvivler vi sjældent på, at fx 2 + 2 = 4.8 De fleste af os tvivler heller ikke på, at det er etisk forkert at slå 

et andet menneske ihjel, fordi det har rødt hår. Blot er det uklart, hvordan denne handling er forkert. 

Jeg skal ikke her gå i alt for mange metaetiske detaljer, men lad mig lidt overfladisk forsøge at 

besvare de to indvendinger, som jeg skitserede ovenfor, for dermed at give en smule indblik i 

problemstillingen:  

”Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert ”  

Fordi det er uklart, hvad der gør handlinger rigtige eller forkerte, er det oplagt at slutte nihilistisk, 

dvs. slutte, at der slet ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Domme om etiske sætningers 

rigtighed/forkerthed er blot en form for smagsdomme:  

Nihilisme: Der er ikke noget, som er etisk rigtigt eller forkert. 

                                                           
6 Derfor også udtrykket, ”hvis Gud er død, er alting tilladt”. Se fx ”Brødrene Karamazov”, Dostojevskij. 
7 Et synspunkt kaldet non-kognitivisme. 
8 Af samme grund er selv flere nulevende matematikkere platonister. Platon mente at vores verden kun er en skyggeverden af ideernes 
verden. I så fald er matematiske sætninger sande (falske) i egenskab af at korrespondere med ideernes verden. 
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Synspunkt svarer dog ikke rigtig til, hvad langt de fleste af os, inklusiv mange af dem, som hævder 

det, rent faktisk mener. Når vi fx fordømmer Anders Breivik for mordet på 69 ungdomspolitikere, så 

mener vi ganske enkelt noget andet, end når vi spytter kaffen ud, fordi vi ikke kan li den. Eller når vi 

konfronteres med en indbrudstyv, som har stjålet alle vores bedste ting, så mener vi andet og mere 

end ”øv, det var skide irriterende”. Vi mener typisk også, at indbrudstyven har handlet forkert – at 

han ikke burde have handlet, som han gjorde. Vi oplever en form for moralsk indignation, og ingen, 

måske de værste psykopater undtaget, lever et liv, hvor de ikke retter etiske appeller til sig selv og 

andre, appeller om at opføre sig på en anden måde, end de gør. Nihilisme er således et temmelig 

radikalt synspunkt, som de færreste reelt står inde for. I stedet hævder mange, at: 

”Det er subjektivt om en handling er rigtig eller forkert” 

I modsætning til forrige indvending indebærer dette synspunkt, at handlinger kan være rigtige eller 

forkerte, blot gælder dette kriterium alene for subjektet selv. Det kender vi alle sammen. Hvem har 

ikke prøvet at vågne op og tænke ”fuck”, jeg skulle ikke have drukket så meget … for så havde jeg 

ikke mistet min pung, og sagt alt det lort til min chef, og kysset min sekretær. Vi anvender altså en 

form for rigtighedskriterium på vores egne handlinger, men, efter synspunktet, ikke på andres. 

Synspunktet søges ofte understøttet af den tilsyneladende meget udbredte opfattelse, at vi alle 

sammen dybest set er egoister. Når vi samarbejder, hjælper en gammel dame over vejen, eller giver 

penge til en hjemløs, er det grundlæggende noget, vi gør for vores egen skyld. Den 

russisk/amerikanske forfatter Ayn Rand9 er (i visse kredse) blevet en populær fortaler for rationel 

etisk egoisme, altså det synspunkt at etiske handlingers rigtighed er subjektiv, og, i hendes 

fortolkning, at det er ethvert menneskes pligt kun at sørge for sin egen lykke.10 Som flere andre 

fortalere for etisk subjektivisme, understøtter Rand sit synspunkt med en påstand om, at vi jo alle 

sammen rent faktisk er egoister. Derved begår hun dog netop den naturalistiske fejlslutning, som jeg 

nævnte ovenfor. For det følger ikke af, at vi alle sammen er egoister, at vi alle sammen bør være 

egoister. Der er nu heller ikke, når man tænker over det, nogen klar grund til at antage, at vi alle 

sammen faktisk er egoister (og slet ikke hele tiden), men selv om vi måtte være det, er pointen her, 

at dette ikke kan begrunde en etisk teori om, at vi burde opføre os egoistisk.  

Man behøver imidlertid ikke være tilhænger af Rand for at hævde, at det er subjektivt, om en 

handling er rigtig eller forkert. Synspunktet må heller ikke forveksles med den kendsgerning, at vi 

rent faktisk har forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert. Synspunktet er altså: 

                                                           
9 Se Ayn Rand. Atlas Shrugged.  Det bør måske nævnes, at Rand ikke rigtig tages alvorligt i moderne fagfilosofi. 
10 Synspunktet må ikke forveksles med hverken liberalisme eller libertarianisme. 
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Etisk subjektivisme: Der findes noget, der er rigtigt og forkert, men det omfatter kun 

subjektet selv.11  

Mange opgiver imidlertid synspunktet, når de indser, hvad det indebærer. For når vi siger til 

indbrudstyven, at han ikke bør stjæle vores ting, og han svarer, at det må han gerne ifølge sit eget 

rigtighedskriterium, så mener vi, der er noget han har misforstået. Vi mener typisk, at han 

overtræder en regel, som vi mener, alle bør acceptere, nemlig at man (alt andet lige) ikke må stjæle. 

De færreste, tror jeg, er derfor reelt subjektivister vedrørende etisk rigtighed. Selvom de siger, at de 

er det, er det kun sjældent det, de faktisk mener. Anledningen til forvirringen, tror jeg, er dels den 

kendsgerning at vi ofte er uenige om, hvad der er rigtigt og forkert, hvilket kan give anledning til 

skepsis, og dels vores demokratiske dannelse; at vi hver i sær har ret til at mene og hævde, hvad vi 

vil.  Så længe andres synspunkter ikke ligger alt for langt væk fra deres eget, betragtes de som 

rimelige synspunkter, og uenigheden forklares ofte med udtryk som ”det er jo subjektivt”, eller ”det 

er jo bare min holdning”, eller ligefrem ”det er fint og farverigt med flere synspunkter”. Hvis et 

synspunkt derimod ligger langt væk fra deres eget, er det et urimeligt synspunkt, et udemokratisk 

synspunkt, et forkert synspunkt. Men sådanne formuleringer vidner mest om en metaetisk position, 

der indebærer, at der bestemt er noget, der er rigtigt og noget andet, der er forkert. Det kunne fx 

være, at man mener, at der findes en gruppe af synspunkter som er rimelige, enten fordi de alle er 

rigtige og dermed tilladte, eller fordi det erkendelsesmæssigt er uklart, hvilke af dem, der er rigtige. 

Det kunne fx være de synspunkter, som ytres af de fleste danske politikere. Modsat findes måske en 

gruppe af synspunkter som bestemt (og erkendelsesmæssigt indlysende) er forkerte, fx dem som 

ytres af nazister og fundamentalistiske islamister.  

Selvom det kan være svært at finde ud af, hvordan handlinger kan være rigtige eller forkerte, så lad 

os parkere metaetikken foreløbigt. Uanset etikkens metaetiske status, er der som minimum en form 

for praktisk fornuft i at antage, at vores handlinger kan være rigtige og forkerte. Men hvad er det så, 

der er rigtigt og forkert? Hvordan bør vi handle? Det spørgsmål forsøger etiske grundteorier at 

besvare på den mest generelle måde. 

 

Etiske grundteorier 

I løbet af filosofihistorien har fire etiske grundteorier været dominerende, og er det endnu. De er 

konsekventialisme, kantianisme, kontraktteori og dydsetik. De er grundlæggende principielle tilgange 

                                                           
11 Et beslægtet synspunkt er etisk relativisme, som siger, at der er et etisk rigtighedskriterium, men at dette er forskelligt mellem flere 
kulturer, altså relativt til en kultur. Synspunktet har omtrent de samme problemer som etisk subjektivisme.  
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til, hvordan vi skal tænke etisk, og hvad der gør en handling rigtig. Ved først at se på en lang række 

tilfælde af, hvad der intuitivt forekommer at være etisk rigtige (og forkerte) handlinger, og derpå 

lede efter fællestræk, kan vi reducere os frem til egenskaben, eller egenskaberne, ifølge hvilke 

handlinger er rigtige eller forkerte. Dette kan dels hjælpe os i situationer, hvor det ikke er intuitivt 

klart, hvad der bør gøres, og dels kan det korrekse vores intuition. En etisk intuition, som ikke 

understøttes teoretisk, er nemlig ubegrundet. Ideen med etiske grundteorier er således ikke meget 

forskellig fra ideen i videnskabelige teorier, som jo også skabes ved systematisk reduktion fra data. 

Forskellen er dog, at de etiske teorier ikke kan testes empirisk, enten fordi vi ikke ved hvad, ikke har 

adgang til dét, eller der slet ikke er noget, de korresponderer med empirisk. Vi er derfor efterladt 

med vores etiske intuition (det vi intuitivt mener, er rigtigt og forkert) og vores evne til at tænke 

systematisk. I anden del af artiklen vil jeg vende tilbage til spørgsmålet om metode i etisk tænkning.     

 

Inden vi ser på de etiske grundteorier, bør vi dog notere os, at der er tale om grundteorier, ikke 

(altid) anvendelsesparate teorier, hvorfor de både er generelle og underbestemte. De er generelle i 

mindst to betydninger, nemlig 1) at næsten alle andre etiske teorier bygger på skelettet af en eller 

flere af dem, og 2) at de forsøger at danne et grundlag, som der kan bygges videre på, og dermed 

være svar på alle12 etiske spørgsmål. Teorierne er underbestemte i den forstand, at de har åbne 

variabler; der skal bygges på dem, førend de kan anvendes til konkrete analyser af handlingers etiske 

status. Lad os se på dem en ad gangen:     

 

Konsekventialisme er en etisk grundteori, som udelukkende fokuserer på handlingers konsekvenser, 

når den vurderer, om de er rigtige: 

Konsekventialisme = En handling er rigtig, hvis og kun hvis der blandt de tilgængelige 

handlingsmuligheder ikke findes en anden handling, som leder til et bedre udfald, vurderet 

ud fra en agent-neutral synsvinkel. 

Konsekventialismen kendetegnes således ved sit fokus på konsekvenserne, og kun på 

konsekvenserne. Den kendetegnes også på, at værdien af konsekvenserne – hvad der er de bedste 

konsekvenser – skal vurderes ud fra et agent-neutralt perspektiv. Dvs. at man skal vægte hensynet til 

ethvert menneske med samme tyngde. Alle tæller principielt lige meget: Dig selv, din mor, Kim fra 

Kina, Kurt fra Köln og Mohammed fra Marokko er principielt lige vigtige. Det bør også noteres, at 

teorien er temmelig krævende. For det første fordi en handling kun er rigtig, hvis den leder til det 

                                                           
12 Kontraktteori er måske en undtagelse, idet den først og fremmest, og dermed måske kun, fungerer på politisk niveau. 
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bedste udfald sammenlignet med alternative handlingsmuligheder, og for det andet fordi den tager 

alle konsekvenser af en handling med i betragtning.  

Hvad angår det første, er det temmelig krævende principielt altid at skulle vælge den handling, som 

har de bedste agent-neutrale konsekvenser. Ofte vil vi, selv hvis vi ellers mener, vi gør det rigtige, 

vægte hensynet til os selv lidt højere end til andre. Og ofte, hvis vi gør noget, der er godt, kan det 

synes urimeligt, hvis etikken kræver af os, at vi skulle have gjort noget, der er endnu bedre. Hvis den 

rigtige handling i vores situation er at sende 789 kroner til Afrika om måneden, men vi ”kun” sender 

500 kroner til Afrika om måneden, vil det indebære, at handlingen er forkert (om end selvfølgelig 

bedre end rigtig mange andre handlinger).  

Hvad angår det andet kan vores handlinger have meget vidtrækkende konsekvenser meget langt ud i 

fremtiden. I praksis er det ofte umuligt at vide, hvad de fulde konsekvenser af vores handlinger er. 

Skal man fx give penge til en tigger? Selvom det meget sandsynligt har en positiv effekt her og nu, 

kan det også potentielt fastholde tiggeren i tiggeri i stedet for at lave noget andet (læs: mere 

fornuftigt). Nogle konsekventialister mener derfor, at man ikke skal vurdere en handlings rigtighed 

på dens faktiske konsekvenser (ex post konsekventialisme), men på dens forventede konsekvenser 

(ex ante konsekventialisme). Også forventede konsekvenser kan dog være svære at estimere.  

Denne distinktion uagtet, er det temmelig vigtigt at huske, at bebrejdelseskriteriet, dvs. kriteriet for, 

hvornår vi skal bebrejde eller rose hinanden (for ikke at handle rigtigt), bestemmes af 

rigtighedskriteriet. Spørgsmålet om, hvorvidt jeg skal bebrejde dig for ikke at handle rigtigt (eller 

noget som helst), er nemlig selv et spørgsmål om, hvilke konsekvenser det vil få, hvis jeg bebrejder 

dig. Jeg skal derfor bebrejde dig, hvis og kun hvis der blandt mine tilgængelige handlingsmuligheder 

ikke findes en anden handling, som leder til et bedre udfald, set ud fra en agent-neutral synsvinkel. 

Det kan tage lidt tid at forstå.  

Som jeg nævnte ovenfor, er de etiske grundteorier underbestemte i den forstand, at de har åbne 

variabler, så der skal bygges videre på dem, førend de kan anvendes til konkrete analyser af, om 

handlinger er etisk rigtige. Selvom jeg nu har uddybet visse detaljer i konsekventialismen, er der 

stadig for meget vi ikke ved. For hvad består gode konsekvenser af? I takt med at dette spørgsmål 

besvares, nærmer vi os en mere anvendelig konsekventialistisk teori, og i takt med, at der kommer 

flere svar på dette spørgsmål, deler konsekventialismen sig i flere underteorier. 

  

Utilitarisme. Den absolut mest kendte og udbredte konsekventialistiske teori er utilitarisme: 
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Utilitarisme = En handling er rigtig, hvis og kun hvis der blandt de tilgængelige 

handlingsmuligheder ikke findes en anden handling, som leder til en højere sum af velfærd.  

Med utilitarismen får vi præciseret, hvad værdien af konsekvenserne består i, nemlig velfærd, og vi 

får også en nøgle for, hvordan denne skal fordeles, nemlig sådan at summen af velfærd er så høj som 

mulig. Lad os se på disse præciseringer én ad gangen.  

Utilitarismen fortæller os, at vi skal maksimere summen af velfærd. Den siger ikke at vi skal 

maksimere velfærden for danskere eller for ingeniører eller dig og din familie, men at summen af 

velfærd skal maksimes. Dette indebærer at alle, som kan opleve velfærd, er etisk relevante, hvorfor 

alle mennesker og, afhængig af velfærdsteori og visse empiriske spørgsmål, nogle dyr, men ikke fx 

stole og borde, er etiske subjekter. Men hvad er velfærd? Det er der også forskellige teorier om: 

Ifølge utilitarismens grundlæggere, Jeremy Bentham og John Stuart Mill, består velfærd i nydelse og 

fravær af smerte, et synspunkt kaldet hedonisme. Men to andre velfærdsteorier er også udbredte, 

nemlig præference-tilfredsstillelse, som siger at velfærd består i tilfredsstillelsen af de præferencer, 

som individer faktisk har (eller ville have under mere idealiserede omstændigheder), og objektiv liste 

teori, som siger, at velfærd består i en række objektive mål for livet, som skal indfries, fx venskab, 

kærlighed, kognitiv stimuli osv. Disse tre grundteorier om velfærd findes i et hav af mere eller mindre 

sofistikerede varianter.13    

Selvom utilitarismen fortæller os, at velfærd er den valuta, vi skal maksimere summen af, kan 

velfærd, næsten uanset hvilken teori vi vil forsvare, være meget svær at måle. Derfor kan det være 

attraktivt at give utilitarismen en mere målbar valuta, som kun approximerer velfærd. Når vi fx 

sundhedsøkonomisk skal tage stilling til, hvordan vi vil bruge sundhedsbudgettet, benyttes ofte 

valutaen Quality Adjusted Life Year (QALY), hvor et fuldt raskt leveår giver værdien 1, død giver 0, og 

alle ikke fuldt raske leveår giver et sted herimellem. Når vi skal tage stilling til, hvordan pengene er 

bedst brugt, vælger vi således den fordeling, hvor summen af QALYs er højest. Vi søger altså den 

højeste sum af QALYs per dollar eller krone. Vi bør dog huske, at hvis vi ikke måler i velfærd, er der 

per definition ikke tale om utilitarisme. Utilitarisme er jo defineret sådan, at velfærd er den valuta, vi 

skal fordele, og ingen mener, at QALY er et tilstrækkeligt mål for velfærd.   

Utilitarismen angiver også en nøgle for, hvordan velfærden skal fordeles, nemlig sådan at summen 

bliver så høj som mulig. John Stuart Mill bliver i mange lærerbøger citeret for, at utilitarismen skal 

                                                           
13 Moderne lykkemålinger forudsætter sjældent nogen velfærdsteori, men er en måling af selvrapporteret lykke, velfærd, eller tilfredshed, 
hvor man fx spørger mennesker om, hvor lykkelige de er, og dermed underforstår, at svaret bliver ud fra deres egne (for)forståelser af 
dette begreb.  
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søge ”størst mulig lykke for flest mulige mennesker”.14 Dette er imidlertid misvisende. For forestil dig 

følgende to fordelinger, A og B, af velfærd, v, mellem tre individer, i: 

A:  i1: 40v  i2: 40v  i3: 40v 

B:  i1: 10v  i2: 11v  i3: 100v 

Hvilken fordeling er den bedste ifølge utilitarismen? Hvis vi læser citatet som ”størst mulig lykke for 

flest mulige mennesker” kunne man let foranlediges til at slutte, at A er den bedste fordeling ifølge 

utilitarismen. Men det er forkert. Utilitarismen siger at summen skal maksimeres, hvilket gør B bedre 

end A. Derved adskiller utilitarismen sig også fra (andre) (både konsekventialistiske og ikke-

konsekventialistiske) fordelingsprincipper, som har fokus ikke bare på fordelingssummen, men også 

på, hvordan valutaen er fordelt, fx prioritanisme, som siger, at den etiske værdi af at stille et individ 

bedre velfærdsmæssigt falder i takt med at individet stilles bedre velfærdsmæssigt. I anden del af 

artiklen vender vi tilbage til utilitarisme som fordelingsprincip og andre fordelingsprincipper. 

På grund af sit entydige fokus på summen er utilitarismen blevet kritiseret ikke bare af fortalere for 

andre konsekventialistiske teorier, men endnu mere af fortalere for andre etiske grundteorier. De 

indvender ofte, at utilitarismen (og flere andre konsekventialistiske teorier) ikke på adækvat vis 

sikrer det enkelte individs ukrænkelighed. Fx:  

Forestil dig, at du står på en bakke ved en jernbanestrækning. Pludselig ser du på toppen af 

bakken en trolley (lille jernbanevogn), som er løbet løbsk. Der er ingen ombord på trolley'en. 

På sporet for enden af bakken ser du imidlertid, at der ligger 5 levende mennesker bundet til 

sporet. Hvis trolley'en rammer dem, vil de alle dø (det ved du). Ved siden af dig står der dog 

en stor fed mand. Hvis du skubber ham ud foran trolley'en vil han med sikkerhed bremse 

trolley'en, inden den rammer de fem, men den fede mand vil til gengæld dø i processen (det 

ved du også). Du har ingen andre handlingsmuligheder. Hvad bør du gøre? 

Trolley-eksemplet findes i et hav af varianter, som bruges til at illustrere etiske problemstillinger. I 

denne trolley-case følger det af utilitarismen, at man bør skubbe den fede mand ud på sporet (med 

hans død til følge) for at redde de 5 andre. Ifølge mange er denne konklusion kontraintuitiv (dvs. den 

går imod det, vi umiddelbart mener, er etisk rigtigt), hvilket derfor, hævdes det, giver grund til at 

genoverveje, om utilitarisme er den rigtige etiske teori. Eksemplet viser jo, at utilitarismen 

implicerer, at det er rigtigt at ofre et enkelt individ for at redde flere. Efter samme devise indvendes 

det ofte, at utilitarismen tillader tortur i tilfælde, hvor vi via tortur kan få information, som er 

                                                           
14Mill, J.S. Utilitarianism: http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1863.pdf 

http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1863.pdf
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nødvendig for at redde andre liv, hvis fx en terrorist har viden om, hvor en bombe befinder sig, som 

vi kan få, hvis vi torturerer ham.  

For nogle utilitarister er sidstnævnte indvending så alvorlig, at de har modificeret teorien: 

Regel-utilitarisme = En handling er rigtig, hvis og kun hvis den er rigtig ifølge dét sæt af 

regler, som, hvis følges generelt, leder til den højeste sum af velfærd.  

Selvom det i enkelte tilfælde kan vise sig rigtigt at torturere, ifølge utilitarismen, så er det 

sandsynligt, at det generelt set er bedre ikke at tillade tortur end at tillade det, og i så fald vil tortur 

ikke være tilladt af det regelsæt, som, hvis følges generelt, leder til den højeste sum af velfærd. 

Regel-utilitarismen kommer dermed til at fremstå mindre radikal. (Handlings)utilitarister vil dog 

fastholde, at hvis vi rent faktisk ved, at vi kan redde en større sum af menneskeliv, hvis vi torturerer 

et menneske, så bør vi også gøre det!   

…………………………………………………………………………………………… 

 

Kantianisme, eller deontologi, betegner en etisk grundteori, som blandt andet kendetegnes ved, at 

en handlings rigtighed er (principielt) uafhængig af værdien af dens konsekvenser. Kantianisme er 

navngivet efter den berømte tyske filosof, Immanuel Kant, som søgte et almengyldigt og 

fornuftbårent (i modsætning til religiøst) grundlag for etikken, som han formulerede som det 

kategoriske imperativ, et ubetinget påbud. Kant gav det kategoriske imperativ flere formuleringer, 

men to af dem er særligt kendte og væsentlige. Det giver mening at definere kantianisme på to 

måder, én for hver af disse to formuleringer.  

Den første formulering af det kategoriske imperativ lyder:  

Handl kun således, at du altid kan ville at maximen for din handling gælder som almen lov.  

Den første formulering er således en præcisering af den gyldne regel, den som går igen i mange 

kulturer og religioner: behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Ideen er, at man ikke 

skal gøre en undtagelse på sig selv. Hvis jeg skal snyde i skat, skal jeg kunne ville, at alle andre også 

snyder i skat. Det kan jeg (sandsynligvis) ikke ville, og derfor bør jeg ikke snyde i skat. Den gyldne 

regel er dog formuleret alt for vagt. For bør sadomasochisten slå sin sexpartner, alene fordi han selv 

kan lide at blive slået? Ved at fokusere på handlingen, som det, man skal kunne ville universalisere, 

glemmer vi at folks (seksuelle) præferencer er forskellige.  
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Kants første formulering af de kategoriske imperativ er mere sofistikeret. Her er det nemlig maximen 

for handlingen, og ikke handlingen selv, som subjektet skal kunne ville som almen lov. Maximen er 

princippet bag, bevæggrunden for handlingen. Sadomasochistens maxime kunne fx være: gør imod 

din sexpartner, som han/hun kan lide. Det er meget mere realistisk, at vi kan ville universalisere 

denne maxime, for den implicerer, at sadomasochisten kun bør slå sin sexpartner, hvis han/hun kan 

lide at blive slået. Kantianisme baseret på første formulering af det kategoriske imperativ, kald den 

kantianisme(I), har dermed følgende rigtighedskriterium: 

Kantianisme(I) = En handling er rigtig, hvis og kun hvis den handlende kan ville at maximen 

bag handlingen gælder som en almen lov.  

I modsætning til konsekventialisme, hvor en handlings konsekvenser alene bestemmer dens 

rigtighed, er fokus for Kant på subjektet selv. Ifølge Kant er testen for, om din handling er rigtig, 

således om du kan ville maximen (princippet) bag din handling, som almen lov. Det er væsentligt at 

notere sig, at dette ikke er det samme som etisk subjektivisme. Det samme rigtighedskriterium 

gælder for os alle sammen, blot er vores egen vilje medbestemmende for, om en konkret handling 

er rigtig.  

Et problem ved kantianisme(I) er imidlertid, at maximer er meget svære at bestemme, blandt andet 

fordi de fleste handlinger kan have flere forskellige maximer som baggrund. Fx kan maximen for 

handlingen ”snyde i skat” være at få råd til en kasse Chateau Mouton Rothschild, som man længe har 

ønsket sig. Men dette er formentlig ikke en maxime, man kan ville gælde som almen lov. Men den 

kunne også være, at ens nabos 5 årige datter vil dø af kræft meget snart, hvis ikke hun får en specifik 

behandling, som hendes forældre umulig selv kan finansiere og som ingen andre vil finansiere 

undtagen en selv, hvilket man kun kan gøre, hvis man snyder i skat. Her bliver det pludselig mere 

uklart, om ikke handlingen ”snyde i skat” kan forsvares.15 I praksis betyder det, at man ikke kan 

udlede nogen konkret etisk handlingsvejledning af kantianisme(I). Der er snarere tale om et krav om 

universaliserbarhed16, som kun sammen med andre krav kan udgøre et tilstrækkeligt grundlag for 

generel handlingsvejledning.  

 

Mennesket som mål i sig selv. Med sin anden formulering af det kategoriske imperativ danner Kant 

derimod mere oplagt en specifik etik, nemlig deontologi, eller her kantianisme(II): Ideen om, at det 

                                                           
15 Kant selv ville formentlig mene, at man aldrig må snyde i skat da det er selvmodsigende i den forstand, at det undergraver skat som 
institution. Men én ting er, hvad Kant mente, en anden er, hvad man kan få ud af hans formuleringer af det kategoriske imperativ. 
16 Krav om universaliserbarhed kan have forskellige formuleringer. Ifølge Richard Hare betyder det, at en etisk bedømmelse af en situation 
skal være den samme som en etisk bedømmelse af en anden situation i hvilken alle etiske relevante omstændigheder er de samme. Hare, 
RM; Freedom and Reason; New York; Oxford University Press; 1963.  



16 
 

enkelte menneske er et mål i sig selv, og dermed har ukrænkelige rettigheder, og at en handlings 

rigtighed er formelt uafhængig af dens konsekvenser. Formuleringen lyder således: 

Handl således at menneskeheden i din egen person såvel som i enhver anden person aldrig 

kun behandles som middel, men altid tillige som mål. 

Betragt nu vores trolley-case igen: 

Forestil dig, at du står på en bakke ved en jernbanestrækning. Pludselig ser du på toppen af 

bakken en trolley (lille jernbanevogn), som er løbet løbsk. Der er ingen ombord på trolley'en. 

På sporet for enden af bakken ser du imidlertid, at der ligger 5 levende mennesker bundet til 

sporet. Hvis trolley'en rammer dem, vil de alle dø (det ved du). Ved siden af dig står der dog 

en stor fed mand. Hvis du skubber ham ud foran trolley'en vil han med sikkerhed bremse 

trolley'en, inden den rammer de fem, men den fede mand vil til gengæld dø i processen (det 

ved du også). Du har ingen andre handlingsmuligheder. Hvad bør du gøre? 

Den traditionelle deontologiske fortolkning af Kants anden formulering af det kategoriske imperativ 

siger nu, at man IKKE bør skubbe den fede mand ud på sporet, for derved behandler man ham kun 

som middel og ikke tillige som mål. Det er selvfølgelig et godt spørgsmål, hvorfor man ved ikke at 

skubbe ham, ikke ligeledes behandler de fem bundne mænd kun som middel (til ikke at skubbe den 

fede mand ud på sporet)? Hertil svarer deontologerne, at der er etisk forskel på doing og allowing, 

dvs. der er forskel på aktivt at udføre en handling og passivt ikke at forhindre en begivenhed ske. 

Mennesker har rettigheder og ved at skubbe den fede mand ud på sporet krænker man hans 

rettighed til ikke at blive slået ihjel. Ved ikke at skubbe ham ud på sporet krænker man derimod 

hverken den fede mands rettighed, eller de fem bundne mænds rettigheder, idet man jo ikke aktivt 

gør noget for at slå dem ihjel. 

Kantianisme(II) = En handling er rigtig kun hvis alle mennesker som den aktivt påvirker, 

(tillige) behandles som mål i sig selv.17 

Ifølge kantianisme(II) er den rigtige handling således ikke at skubbe den fede mand i døden for 

derved at redde de fem. Deontologer vil selvfølgelig medgive, at det er synd, at de fem mænd vil dø, 

og de vil medgive, at hvis man kunne gøre noget for at redde dem uden derved at krænke andres 

rettigheder (til ikke at blive slået ihjel), ja, så har man selvfølgelig pligt til det, alt andet lige. Flere 

deontologer vil endda sikkert medgive, at det er bedre, at kun ét menneske dør, end at fem 

                                                           
17 Bemærk at jeg kun formulerer dette rigtighedskriterium som en nødvendig betingelse, ikke som en nødvendig og tilstrækkelig 
betingelse. Det gør jeg, fordi deontologer formentlig ikke vil sige, at kantianisme(II) er alt, hvad etikken kræver. Der kan være andre krav, 
vi også skal leve op til. 
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mennesker dør, alt andet lige. Men de vil samtidig sige, at en handlings rigtighed ikke desto mindre 

er uafhængig af dens konsekvenser. At skubbe den fede mand er en forkert handling uanset 

konsekvenserne. Slut.  

………………………………………………………………………………. 

 

Kontraktteori. Den tredje etiske grundteori er kontraktteori. Historisk set er kontraktteori motiveret 

i psykologisk egoisme, altså den empiriske påstand, at vi alle sammen er egoister, idet vi dybest set 

kun handler på selviske motiver. Den engelske filosof Thomas Hobbes, som regnes blandt teoriens 

grundlæggere18, mente, at mennesker primært er styret af begær og selvopretholdelsesdrift, hvorfor 

de i en statsløs tilstand, hvad han kalder naturtilstanden, vil være i konstant kamp imod hinanden. 

For at undgå denne tilstand, hævder Hobbes, er det rationelt at samtykke til, at en suveræn, dvs. en 

stat, får monopol på volden og dermed styrer samfundet for os alle sammen.19 Alternativet er 

nemlig denne naturtilstand, hvor kollektive handlingsproblemer (collective action problems) er 

herskende, dvs. problemer, hvor det gælder, at: hvis enhver gør, hvad der er bedst for sig selv, bliver 

resultatet dårligt for alle. Et meget berømt eksempel på et kollektivt handlingsproblem er fangernes 

dilemma: 

To røvere er blevet fanget af politiet, anklaget for røveri, og sat i separate celler, så de ikke 

kan kommunikere. Loven er såden, og det ved de begge to, at hvis de begge to bruger deres 

ret til ikke at sige noget, så får de hver 1 år i fængsel. Hvis de begge to angiver hinanden, så 

får de derimod 5 års fængsel, hver især. Hvis én af dem angiver den anden, mens den anden 

ikke angiver den første, så frifindes dén, som angiver den anden, mens den som ikke angiver 

den anden får ti år. Dilemmat ser derfor sådan ud: 

 Holder mund Angiver den anden 

Holder mund 1,1 10,0 

Angiver den anden 0,10 5,5 

 

Fangernes dilemma er et arketypisk eksempel på et kollektivt handlingsproblem. Kollektivt set er det 

bedste udfald, at begge røvere holder mund, men fordelen ved free riding, altså at angive den anden 

og satse på, at den anden ikke gør det samme, lige så vel som frygten for at den anden free rider, kan 

                                                           
18 Se også Machiavelli, John Locke og Rousseau.  
19 Thomas Hobbes. Leviathan. 
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være meget svær at stå for. Samfundslivet er fuldt at sådanne kollektive handlingsproblemer; tænk 

på klimakvoter, skattesnyderi, sort arbejde, forsikringssvindel, våbenbesiddelse i nattelivet, regler 

for oprydning i fælleskøkkener, osv. 

På grund af kollektive handlingsproblemer, er det således rationelt at samtykke til, at staten 

regulerer vores adfærd, og det er i dette samtykke, at etikken opstår. Vi skal være lydige overfor 

kontrakten, altså staten, som på vegne af os alle sammen, regulerer vores adfærd. Alternativet er 

nemlig værre, også egoistisk set. Alternativet er naturtilstanden.  

 

Faktisk eller hypotetisk kontrakt 

Mange finder formentlig kontraktteori attraktiv fordi den, i modsætning til konsekventialisme og 

kantianisme, ikke på forhånd fortæller, hvad der er rigtigt, men snarere angiver en procedure, en 

kontraktforhandling, som giver os det rigtige svar. I sin mest minimale form er proceduren blot et 

(faktisk) samtykke, som hvis man med sin nabo bliver enige om, og giver hånd på, ikke at slå græsset 

efter klokken 20. 

 

Kontraktteori (faktisk samtykke) = En handling er rigtig hvis og kun hvis den ikke bryder en 

kontrakt, som 1) den handlende har givet sit (faktiske) samtykke til, og 2) som er overholdt 

af andre kontraktunderskrivere.  

 

Antagelsen bag kontraktteori er ofte, som hos Hobbes, at psykologisk egoisme er sand. Kontrakten 

indgås derfor på betingelse af gensidig overholdelse, ja, etik som sådan er dét, vi bliver enige om, 

under forudsætning af gensidig overholdelse. Under antagelsen om psykologisk egoisme er det dog 

tvivlsomt, hvor stærkt kontrakten kan motiveres. For selvom det ofte er rationelt at samtykke til en 

kontrakt, fordi den kan regulere vores adfærd i kollektive handlingsproblemer, så er det stadig 

rationelt at bryde kontrakten, når ingen opdager det. Hvad værre er, så er der jo rigtig mange 

emner, som ikke er kontraktreguleret og derfor rigtige per definition: Når Thomas voldtager Bente, 

er det kun etisk forkert, hvis Thomas faktisk har samtykket til en kontrakt, af hvilken det følger, at 

det er forkert at voldtage Bente. Blandt andet fordi dette er (endog) meget kontraintuitivt, centrerer 

de mest interessante udlægninger af kontraktteori sig, inklusiv Hobbes’, også om hypotetisk, og ikke 

faktisk, samtykke. 

 

Hypotetisk samtykke 
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Ifølge mange kontraktteoretikere er kravet om faktisk samtykke alt for svagt. Derfor hævder de i 

stedet for, at etik skal forstås som resultatet af, hvad frie, lige og rationelle individer ville blive enige 

om under mere idealiserede omstændigheder. Ideen er, at vi skal være forpligtet på samfundet fordi 

vi, hvis vi var rationelle, rent faktisk ville samtykke til det. Denne overgang fra faktisk til hypotetisk 

samtykke involverer typisk også, at antagelsen om psykologisk egoisme opgives, eller modificeres. 

Mange kontraktteoretikere, fx John Rawls20, forudsætter ”blot”, at vi er rationelle, selv-

interesserede og gensidigt villige til samarbejde. Med denne overgang fra faktisk til hypotetisk 

samtykke ændres teorien betydeligt:  

 

Kontraktteori (hypotetisk) = En handling er rigtig hvis og kun hvis den ikke bryder dén 

kontrakt, som frie, lige og rationelt selvinteresserede individer ville acceptere at overholde 

på betingelse af, at andre også gør det.   

  

Vi forarges over (mange tilfælde af) løftebrud og utroskab, lige så vel som hvis nogen gør noget på 

vores vegne, som vi ikke har samtykket til, fx hvis en læge under en operation fjerner vores ene nyre 

og bagefter sælger den til en rigmand i Brasilien. Mange mener derfor, at når vi faktisk har 

samtykket til noget, så er vi også moralsk forpligtet på at overholde det. Dét er en af de 

grundlæggende intuitioner, der er på spil i kontraktteori. Men vi forarges også meget ofte over brud 

på underforståede aftaler, altså aftaler, som vi ikke har givet faktisk samtykke til. Fx hvis nogen 

snyder i skat eller kører over for rødt lys (og dette selvom vedkommede aldrig har givet sit faktisk 

samtykke til hverken skat eller trafikregulering). Fordi vi ikke kan have et velfungerende samfund 

uden en eller anden skatteopkrævning og en eller anden trafikregulering, mener vi ofte, at det er 

nok, at vedkommende burde have samtykket, eller ville have samtykket, hvis hun var rationel. Ifølge 

mange kontraktteoretikere er det således ikke kun sådan, at vi skal holde, hvad vi lover. Vi skal også 

holde, hvad vi ville (eller burde ville) love under visse idealiserede omstændigheder.  

……………………………………………………………………………. 

 

 

Dydsetik. Den fjerde og sidste etiske grundteori er dydsetik, som har sin oprindelse i Aristoteles’ Den 

Nikomakhæiske Etik. I modsætning til de tre foregående etiske grundteorier, er udgangspunktet i 

dydsetik ikke at spørge, hvad den rigtige handling er, men snarere, hvordan man bør leve sit liv. 

Dydsetiske diskussioner om, hvad der er rigtigt at gøre i konkrete situationer, drejer sig således ikke 

(principielt) om, hvad handlingers konsekvenser er, om man forbryder sig imod krav om 

                                                           
20 Rawls, John, 1973, A Theory of Justice, Oxford University Press. Tjek for præcision! 
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universaliserbarhed, eller om man burde samtykke til en kontrakt som gør konkrete handlinger 

rigtige eller forkerte. Dydsetiske diskussioner centrerer sig derimod om, hvilke dyder, der er 

relevante, hvad der er det gode liv, og hvad disse og dette implicerer i den konkrete situation.  

Denne forskel i tilgang til etik er karakteristisk, men også med til at komplicere etikken unødigt. For 

konsekventialisme, kantianisme, og kontrakteori kan også svare på, hvordan man bør leve sit liv, 

nemlig ved at maksimere gode konsekvenser, at behandle andre som mål i sig selv, eller adlyde de 

regler, som man under idealiserede omstændigheder ville blive enige med andre om. Tilsvarende 

kan dydsetikken også opstilles som et rigtighedskriterium: 

 Dydsetik = En handling er rigtig hvis og kun hvis en dydig person ville udføre den. 

Det bliver nu nødvendigt at spørge, hvem en dydig person er, eller hvad der karakteriserer en dydig 

person, og dermed bliver det også uklart, hvad vi egentlig har fået at vide. Hvis den rigtige handling 

er den, den dydige ville udføre, og den dydige person er den, der udfører den rigtige handling, har vi 

at gøre med en tautologi. Dydsetikkere vil derfor forsøge at sige noget mere konkret om, hvem den 

dydige er. De vil typisk nævne dyder som ærlighed, troskab, ydmyghed, medfølelse, beskedenhed, 

generøsitet og tapperhed. Men dermed opstår et andet centralt spørgsmål: Hvordan kan dét, at den 

dydige ville udføre en handling, være forklaring på, at den bør udføres? Hvis den dydige ville udføre 

handlingen fordi den 1) har de bedste konsekvenser, 2) er respektfuld, eller 3) følger af den kontrakt, 

som frie, lige og rationelle mennesker ville blive enige om, så overflødiggør dydsetikken sig selv. 

Hvordan kan dét, at den dydige ville udføre handlingen, være egenskaben ifølge hvilken handlingen 

er rigtig? Det kan være svært at se, også selvom dydsetikkere typisk vil afvise, at man overhovedet 

kan opstille etikken så generelt, som man gør i de andre etiske grundteorier.21  

Ikke desto mindre udgør dydsetikken en grundlæggende tilgang til etik. Den angiver et 

grundlæggende svar på, hvad der gør handlinger rigtige og forkerte, og historisk set har den været 

meget udbredt. Ofte kan den tilmed fungere fint, som en forklaring, eller delforklaring på, 

menneskelig adfærd. På facebook fx florerer talrige billeder af prominente fysikkere, fx Einstein eller 

Bohr, som bliver citeret for at skulle have sagt noget om fx politik, og hvor afsenderen lader 

underforstå, at fordi disse prominente fysikkere har sagt det, så må der også være noget om 

snakken. Ideen er således, at fordi vi allerede ved, at Einstein og Bohr er meget dygtige fysikkere, så 

er de også dydige, og vi har derfor grund til at tro, at det, de siger, er rigtigt. I flere human- og 

samfundsvidenskaber, inklusiv dele af fransk og tysk filosofi, kan man ligeledes observere en meget 

stærk dyrkelse af historisk prominente filosoffer, fx Kant eller Foucault, hvor man i forsøg på at 

                                                           
21 For en mere positiv beskrivelse af dydsetikkens indhold, se fx: Lasse Nielsen. Det dydige samfund – dydernes rolle i etik og politik. Hans 
Reitzel. 2016. 
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besvare et etisk spørgsmål, søger en fortolkning af disses skrifter, og går frem efter devisen: Hvad 

Kant (eller Foucault) ville have ment om dette spørgsmål, er det rigtige svar på dette spørgsmål.  

Men selvom både Einstein og Bohr var dygtige fysikkere og Kant og Foucault var dygtige filosoffer, så 

følger det næppe, at alt hvad de siger, er rigtigt, og da slet ikke, hvis de citeres for noget, de ikke er 

eksperter i. Hvis det, de siger om etiske og politiske spørgsmål, ikke desto mindre er rigtigt, så er det 

næppe rigtigt, fordi de er dydige, men snarere fordi, vi har uafhængige grunde til at tro det.  

 

Videre læsning/gode introduktioner til etik 

Russ Shafer-Landau. The Fundamentals of Ethics. 2010. New York. Oxford University Press 

Shelly Kagan. Normative Ethics. 1998. Westview Press.  
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