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Indledning 

Anders Albrechtslund & 
Peter Øhrstrøm 
Aalborg Universitet 

FORSKERNETVÆRK I IT-ETIK 

Denne antologi er blevet til i forlængelse af Forskernetværket i it-
etiks møder i 2005-2006. Første møde i 2005 blev afholdt på 
Syddansk Universitet, Kolding den 9. marts med Informations-
videnskab som vært, hvor temaet var ”Etik og it i sundheds-
sektoren”, og det andet møde fandt sted på Institut for Kom-
munikation, Aalborg Universitet den 19. august, og her var te-
maet ”Menneske og maskine – i etisk belysning”. I 2006 af-
holdtes ligeledes to møder, hvor det første havde temaet ”Etik 
og kunstig intelligens”, hvor Aalborg Universitet var værter, og 
det andet møde handlede kort og godt om ”Etik og it” med 
Syddansk Universitet, Kolding som værter. Alle møder var vel-
besøgte og blev dækket af både aviser og radio, og for forsker-
netværkets medlemmer var det særdeles inspirerende at få lej-
lighed til at udveksle erfaringer og diskutere de øvrige spæn-
dende it-etiske problemstillinger med hinanden og de mange 
fremmødte. En af forskernetværkets styrker er medlemmernes 
forskelligartede akademiske og erhvervsmæssige baggrunde, 
der sikrer en ægte tværvidenskabelig tilgang til it-etikken. Den-
ne emnemæssige bredde betyder samtidig, at møderne i Kol-
ding og Aalborg bød på en mangfoldighed af synspunkter både 
i præsentationerne og diskussionerne, som også er afspejlet i 
nærværende bog. 
 Det overordnede formål med antologien er naturligvis at 
henvende sig til de læsere, der interesserer sig for it-etik. Bo-
gens artikler er videnskabelige, men de er samtidig forfattet i et 
sprog, som ikke kræver et indgående kendskab til en bestemt 
faglig terminologi eller jargon. Vi håber derfor, at både kolleger 
fra beslægtede fagområder og læsere uden et særligt forhånds-
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kendskab til it-etik vil få glæde af de forskellige artikler, lige-
som antologien er tænkt som grundbog til undervisning. Vores 
ambition er, at bogens artikler vil inspirere læserne og dermed 
bidrage til at styrke den spirende interesse for it-etik her i lan-
det. 
 På de næste sider vil bogens emner blive præsenteret, men 
inden da følger en kortfattet indledning til etik i almindelighed 
og it-etik i særdeleshed. Hensigten er at give læsere, der måtte 
ønske det, mulighed for at stifte bekendtskab med en række af 
etikkens centrale begreber, positioner og skikkelser. I det føl-
gende vil vi diskutere metaetiske spørgsmål, og den normative, 
anvendte og deskriptive etik vil blive præsenteret. Endelig vil 
der blive sat særligt fokus på de to normative positioner: sinde-
lags- og konsekvensetik, hvorefter it-etikkens problemfelt ind-
kredses og emnerne for bogens artikler introduceres. 

ETIK OG MORAL 

Ordene etik og moral har forskellig sproglig oprindelse, men 
der er i dag ingen klar og almen accepteret skelnen mellem de 
to ords betydning og indhold. Begge ord har oprindeligt at gøre 
med sædelære, hvor etik kommer af det græske ”etos” (sæd-
vane, sæder), mens moral er afledt af det latinske ”mos” (skik), 
men hverken inden for filosofiske eller videnskabelige kredse er 
der enighed om, hvordan ordene skal skelnes, og i samfunds-
debatten optræder de da også ofte som to betegnelser for det 
samme emne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der 
ind imellem sondres mellem de to ord, og den mest almindelige 
skelnen er, at moral angår konkrete holdninger eller leveregler, 
som mennesket bør handle efter, hvor etik beskæftiger sig med 
teorierne bag moralen, og det er derfor, etik nogle gange kaldes 
moralfilosofi. Der skelnes imidlertid mellem etik og moral på 
flere andre måder, så vi har fundet det hensigtsmæssigt ikke at 
sondre mellem de to ord i denne indledning, og heller ikke i 
bogens artikler, hvor ordene bruges synonymt med mindre an-
det er angivet. 
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 I det følgende vil vi beskrive en ofte benyttet niveaudeling 
af etiske spørgsmål. Ifølge denne må der skelnes mellem dels 
empiriske og dels teoretiske niveauer. På det empiriske niveau 
arbejdes der med anvendt og deskriptiv etik, mens det på det 
teoretiske niveau angår metaetiske og normative spørgsmål. 
Denne inddeling kan være et nyttigt redskab, når man beskæf-
tiger sig med etiske problemstillinger, men det er vigtigt ikke at 
overfortolke modellen. Langt fra alle etikere anerkender indde-
lingen, ligesom de etiske teorier fra tidligere tider naturligvis 
ikke forholdte sig til denne moderne måde at beskæftige sig 
med etik. Derfor må vi huske på, at modellen ganske vist kan 
give et overblik over etiske teorier, og hvordan disse forholder 
sig til hinanden, men for at undgå misforståelser og anakronis-
mer skal de etiske tekster stadig læses på egne præmisser.  

Anvendt etik 

Det er en udbredt opfattelse, at etik og moral udelukkende 
handler om, hvad der er rigtigt og forkert i konkrete situationer. 
Det kunne eksempelvis være i forhold til spørgsmål om fri 
abort, aktiv dødshjælp, dyrs rettigheder eller brugen af it. An-
dre emner kunne være inden for det politiske område, som for 
eksempel den retfærdige omfordeling i samfundet, adgangen til 
den danske velfærd for flygtninge og indvandrere, eller det 
kunne som i denne bog være spørgsmål inden for it som ek-
sempelvis computerspil, elektroniske patientjournaler og 
sundhedssites. Alle disse emner og spørgsmål er vigtige anlig-
gender, men de udgør langt fra hele den etiske emnekreds. Eti-
ske spørgsmål som disse, der angår helt konkrete problemstil-
linger, kaldes ofte for ”anvendt etik”. 
 Denne form for etik har fået sit navn, fordi det som regel 
foregår på den måde, at en etisk teoris generelle principper an-
vendes til at løse eller belyse et konkret problem eller dilemma. 
De generelle principper kan eksempelvis komme fra normative 
teorier som konsekvens-, sindelags- eller dydsetik. Et væsent-
ligt problem inden for den anvendte etik er naturligvis at tage 
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stilling til, hvilken etisk teori, som skal anvendes. Det er van-
skeligt at opstille almene kriterier for, hvilke teorier, der egner 
sig bedst til bestemte problemer eller dilemmaer, og ofte vil der 
følge forskellige resultater alt efter, hvilken etisk teori, der an-
vendes. Valget af etisk teori kan derfor risikere at handle om 
smag og behag i stedet for egentlige argumenter. 
 Der er flere måder at imødegå dette problem, og en af me-
toderne kaldes ”kasuistik” (”casuistry”). Denne metode går 
kort fortalt ud på at forholde sig direkte til den foreliggende sag 
frem for rationalet bag, og målsætningen er at udarbejde en 
handlingsplan før sagens nærmere kendsgerninger og parter 
undersøges. På den måde undgår man, dels at foretage et valg 
mellem etiske teorier, da flere forskelligartede elementer kan 
tænkes at indgå i en fælles sag, og dels mindskes den indflydel-
se på undersøgelsen, som sagens involverede parter kan øve. 

Deskriptiv etik 

Hvor anvendt etik handler om at løse eller belyse konkrete pro-
blemer eller dilemmaer, så har deskriptiv etik at gøre med at 
kortlægge befolkningens etiske synspunkter. Deskriptiv etik 
går altså ud på at beskrive, hvad folk egentlig mener – ikke 
hvad de bør mene. Den deskriptive opgave kan bestå i at under-
søge holdninger til bestemte problemstillinger, ligesom etiske 
idealer kan kortlægges, og undersøgelsen kan angå både nogle 
få mennesker, en større gruppe eller måske en hel nations be-
folkning. 
 Den deskriptive etik baserer sig altså på indsamlet empi-
risk materiale, og resultatet af deskriptive undersøgelser kan 
derfor af- og bekræftes ved observation. Det vil ofte være soci-
ologer, psykologier og forskere inden for mere empirisk orien-
terede fagområder, der arbejder med deskriptiv etik, og de me-
toder, der bruges i sådanne undersøgelser, vil som regel være 
hentet fra disse videnskaber og naturligvis fra statistikken.  
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Metaetik 

Ligesom den deskriptive etik giver metaetikken ingen anvis-
ninger på løsninger af etiske problemer, ligesom der ikke gives 
noget bud på det gode og onde. Metaetikken handler derimod 
om at undersøge etikkens natur og gyldighed, og den har der-
for at gøre med grundlaget for etiske teorier, og man kan sige, 
at den er etikkens ”videnskabsteori”. Man taler inden for meta-
etikken om to grundlæggende positioner, og det er ”absolu-
tisme” og ”skepticisme”. Absolutisme er det synspunkt, at eti-
ske begreber som godt og ondt er faste størrelser eller formule-
ret på en anden måde: de er absolutte. De nærmere omstæn-
digheder omkring etiske argumenter og værdier er imidlertid 
ikke fastlagt, og der findes da også talrige metaetiske teorier, 
der kan kaldes absolutistiske. Skepticisme er det synspunkt, at 
etiske argumenter og værdier i virkeligheden er pseudoargu-
menter og -værdier, det vil sige uden egentlig grundlag eller 
legitimitet. Ligesom absolutisme er skepticisme en samlebeteg-
nelse for en bred vifte af teorier lige fra opfattelsen af etiske yt-
ringer som følelsesmæssige udtryk på linje med ”av!” eller ”ju-
hu!” til den pure afvisning af etiske handlinger eller værdiers 
eksistens. 
 Det er derfor klart, at enhver positiv etisk teori, det vil sige 
en teori, der beskriver eller foreskriver generelle eller konkrete 
etiske udsagn, handlinger eller værdier, må basere sig på en 
form for metaetisk absolutisme eller til nød en skepticistisk po-
sition, der godt nok er relativistisk i forhold til værdier (for ek-
sempel at værdier er forskellige historisk og kulturelt), men 
som i det mindste anerkender eksistensen af etik. Det siger sig 
selv, at man ikke kan opstille et kriterium, ud fra hvilket man 
bestemmer det gode og det onde, hvis man ikke mener, at så-
danne størrelser faktisk eksisterer. 

Normativ etik 

Normativ etik er en fællesbetegnelse for teorier, der sammen-
fatter etiske handlinger og værdier i et generelt princip. Det 
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betyder, at der ikke gives konkrete anvisninger til, hvordan 
man skal handle i den enkelte, konkrete situation, men til gen-
gæld giver teorien svar på, hvordan man skal handle i en hvil-
ken som helst situation. Normative teorier er på den måde ab-
strakte, eftersom de ikke er bundet til bestemte situationer eller 
omstændigheder. I det følgende skal vi se på to fremtrædende 
teorier, der præsenterer hver deres generelle princip for menne-
skets handlingsliv. Disse to normative moralfilosofier er konse-
kvensetikken (teleologisk etik) og sindelagsetikken (deontologisk 
etik), og de har begge haft stor betydning for den etiske tænk-
ning. 

Konsekvensetik 

Britiske filosoffer som Jeremy Bentham og John Stuart Mill ud-
viklede i 1700- og 1800-tallet langt den mest kendte konse-
kvensetik, nemlig utilitarismen. Det grundlæggende princip i 
denne moralteori er, at man bør stræbe efter størst mulig lykke for 
det størst mulige antal. Dette princip er således et kriterium for, 
hvad det gode og det onde er. Den gode handling er den, der 
tilfører det størst mulige antal mest mulig lykke eller behag, og 
det størst mulige fravær af lidelse eller ubehag. Det er vigtigt at 
bemærke, at det ikke er den enkeltes lykke, der er i højsædet, 
men summen af den almene lykke, det vil sige summen af den 
samlede menneskeheds lykke, som ifølge utilitarismen bør 
fremmes. Det er ligeledes vigtigt, at en moralsk handlings vær-
di ikke har sæde i tanken bag handlingen, men i handlingens 
konsekvenser. 
 En etisk situation, der ofte bruges som illustration af utili-
tarismen, er det såkaldte slaveeksempel. Vi skal forestille os, at vi 
er i Romerriget for knap 2000 år siden; i det mægtige Co-
losseum kæmper gladiatorerne om 50.000 begejstrede publiku-
mers opmærksomhed og ikke mindst kejserens gunst. Disse 
scener var ofte barbariske med vore dages øjne, og der indgik 
ofte farlige dyr importeret fra Afrika som for eksempel løver, 
krokodiller og pantere. Hvis vi nu tænker os, at en enkelt slave 



11

blev kastet for de vilde dyr som en del af festivitasen – er det så 
en etisk forkastelig handling? Langt de fleste af os vil intuitivt 
sige klart og tydeligt ja ledsaget af en væmmelse ved hele situ-
ationen, men spørgsmålet er, hvordan den etiske argumenta-
tion ser ud fra et utilitaristisk perspektiv. For vejer 50.000 til-
skueres formodentlige glæde tungere end en enkelt slaves 
ulykke? Det virker jo umiddelbart som det korrekte ræsonne-
ment, hvis den gode handling giver størst mulig lykke for det 
størst mulige antal. 
 Eksemplet med slaven, der kastes for løverne, bruges ofte 
i forbindelse med kritik af utilitarismen, da historien virker helt 
absurd. Argumentet går derfor på, at der derfor må være tale 
om en forkert etisk teori, men utilitarismen lade sig dog ikke 
afvise så let. Der findes en række variationer, som hver på sin 
måde kan imødekomme dette tilsyneladende etiske paradoks, 
men her skal blot nævnes to. Den første er regelutilitarismen, 
som antager en række regler, der generelt fører til størst mulig 
lykke for det størst mulige antal. En af fordelene ved denne va-
riant af utilitarismen er, at komplicerede etiske situationer kan 
blive nemmere at overskue, da et sæt regler kan hjælpe i den 
konkrete sammenhæng. Man behøver altså ikke analysere og 
”beregne” alle de etiske situationer, man kommer ud for, da et 
sæt regler hjælper til at vælge den handling, som fører til størst 
mulig lykke for det størst mulige antal. Et eksempel kunne væ-
re reglen ”du må ikke slå ihjel”, der i langt de fleste tilfælde – 
måske endda altid – vil føre til størst mulig lykke for det størst 
mulige antal. Hvis man efterlever denne regel, så har vi et svar i 
forbindelse med den stakkels slave i Colosseum. At kaste sla-
ven for løverne forbryder sig mod reglen om ikke at slå ihjel, og 
dermed vil en sådan handling heller ikke føre til størst mulig 
lykke for det størst mulige antal. 
 Den anden variation, som her skal nævnes, er handlingsuti-
litarismen. Her skal regler kun forstås som tommelfingerregler 
og altså ikke som uomgængelige principper, der i alle tilfælde 
skønnes at føre til det bedst tænkelige resultat. Ifølge hand-
lingsutilitarismen må man foretage det etiske valg i den konkre-



12

te situation og således afveje alternativer, som kan tænkes i for-
bindelse med den enkelte handling. Tager vi igen et kig på sla-
ven i Colosseum, så må handlingsutilitaristen altså argumente-
re ud fra det etiske ved situationen uden at støtte sig blindt til 
regler. Man kan altså ikke blot følge reglen ”du må ikke slå 
ihjel”; man må i stedet for afveje de eventuelle konksekvenser 
af forskellige handlinger. En analyse, der ”redder” slaven, kun-
ne derfor være, at et menneskes liv må fastsættes til en meget 
høj værdi – meget højere end 50.000 menneskers flygtige glæde 
ved at blive underholdt i arenaen. Beregningen af lykke i den 
enkelte situation kommer dermed til at falde ud til slavens for-
del, idet hans ulykke trods alt overtrumfer publikums lykke. 
Forskellen på regel- og handlingsutilitarismen er altså ikke 
nødvendigvis de resultater, som følger af de to teorier, men der 
er forskel på argumentationen. Hvor regelutilitarismen argu-
menterer ud fra, at regler skal være beregningens genstand, så 
er omdrejningspunktet for en handlingsutilitaristisk beregning 
den enkeltes handlinger i den konkrete situation. 

Sindelagsetik 

For en sindelagsetiker er det ikke handlingens konsekvenser, 
men det sindelag, hvormed man udfører handlingen, der er 
sæde for den etiske værdi. Den væsentligste eksponent for sin-
delagsetikken er den tyske filosof Immanuel Kant, der i slut-
ningen af 1700-tallet udviklede sin etiske teori. Helt i oplys-
ningstidens ånd betragtede Kant fornuften som menneskets 
væsentligste kendetegn, og den må derfor regnes for både op-
rindelsen og retsinstansen for det etiske. Fornuften kan betrag-
tes som et absolut, etisk princip, der kræves udført i praksis 
uden selvmodsigelse. Dette fornuftsprincip betegner Kant et 
kategorisk imperativ, det vil sige, at det er et princip, der gælder i 
alle tilfælde, og som påbydes. Det kategoriske imperativ kan 
formuleres som et princip, der kræver ren, modsigelsesfri kon-
sekvens i handlingslivet: Handl kun efter den maksime (dvs. hand-
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lingsregel eller -princip), om hvilken du tillige kan ville, at den bliver 
en almen lov1.
 Denne noget særegne formulering kommer fra Kants egen 
hånd, så det er ikke kun den danske oversættelse, der kan klin-
ge en smule gammeldags. Det er ikke desto mindre en af den 
etiske traditions bedst kendte sætninger, og derfor er det gode 
grunde til at dvæle ved det kategoriske imperativ. Hovedbud-
skabet er, at man skal handle på en sådan måde, at handlingen 
rent logisk kan gøres til almen lov. Hvis en handling ikke kan 
gøres til almen lov, så skyldes det altså, at det vil føre til en lo-
gisk selvmodsigelse. Lad os se på et eksempel. Overvejer man 
maksimen “du må stjæle”, så skal man altså spørge, om man 
rent logisk kan forestille sig en verden, hvor det er lovligt at 
stjæle. Udover at et sådant scenarium forekommer ret ubehage-
ligt, så vil det samtidig være ensbetydende med, at ejendoms-
retten bliver ophævet, og dermed også selve muligheden for at 
stjæle. På samme måde må man i forbindelse med maksimen 
“du må lyve” spørge, om man kan ville, at alle lyver. Det kan 
man ikke, da det ville betyde en ophævelse af den tillid, der er 
en betingelse for at man kan lyve. Disse to maksimer er altså 
eksempler på praktisk selvgendrivende maksimer, da de ikke er 
mulige at ophøje til almen lov. De forbryder sig derved mod 
det kategoriske imperativs krav om selvmodsigelsesfri, almen 
virkeliggørelse i praksis, og kan derfor betegnes som moralsk 
forkerte handlinger. Man kan derfor sige, at det kategoriske 
imperativ ikke omhandler konkrete etiske situationer, men er 
en prøvesten for alle tænkelige situationer. 
 Ifølge Kant er en vilje, der er i overensstemmelse med det 
kategoriske imperativ det samme som en god vilje. Det er derfor 
vigtigt at bemærke, at hverken de konsekvenser, en god vilje 
tilvejebringer, eller de følelser eller tilbøjeligheder, man har i 
forbindelse med en handling, har egentlig etisk værdi. Det er 
udelukkende den gode vilje, der er god. Det hører dog med til 
                                                
1 Kants formulering ser sådan her ud: ”Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit 
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne” (Immanuel Kant: Kritik der 
Praktischen Vernunft, Surhkamp, 1974, p. A54). 
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historien, at der intet er i vejen med at have en tilbøjelighed til 
at gøre en god handling – tværtimod – men det er dog udeluk-
kende handlingens aspekt af praktisk fornuft, der gør handlin-
gen god. Hvis man for eksempel er så flink at hjælpe en ældre 
dame over vejen, så er det altså ikke medlidenhed, som gør 
handlingen god. Derimod kan denne handling, som kan forma-
liseres til ”du skal hjælpe folk i nød”, ophøjes til almen lov, og 
den er dermed udtryk for fornuftens modsigelsesfrie udførelse i 
praksis. At man måske hjælper den ældre dame af et godt hjerte 
er selvfølgelig kun fint, for det er jo en fordel, at den gode vilje 
tilskyndes af følelser og eventuelt opdragelse. 
 Også Kants etik har været genstand for kritik, og et tilba-
gevendende ankepunkt har at gøre med pligter, der tilsy-
neladende strider mod almindelig sund fornuft. Lad os eksem-
pelvis forestille os den situation, at vi er tilbage i 1940’erne un-
der Anden Verdenskrig i Danmark. Den nazistiske jødeforføl-
gelse er kommet til landet, og en gårdejer beslutter at give en 
jødisk familie husly. En dag banker et par tyske soldater på dø-
ren, og de vil vide, om der skulle gemme sig nogen på gården. 
Nu står gårdejeren tilsyneladende i et dilemma: Hvis han sva-
rer nej, så lyver han, og “du må lyve” kan ikke ophøjes til al-
men lov. Hvis han svarer ja, så sker der højst sandsynligt det, at 
jøderne i kælderen vil blive arresteret og måske endda det, der 
er værre. De færreste ville nok – i sandhedens tjeneste – byde 
nazisterne indenfor og dermed overlade den jødiske familie til 
en uvis skæbne. I denne situation forekommer den etiske hand-
ling at indebære løgn – en såkaldt ”hvid” løgn. Ifølge Kants etik 
må man imidlertid fastholde, at den etiske handling er at holde 
sig til sandheden. Argumentet er, at man ved at lyve med sikker-
hed forbryder sig mod det kategoriske imperativ, hvor sandhe-
den sandsynligvis2 fører til anholdelse af den jødiske familie. 
Ved at lyve bevæger man sig altså hinsides grænserne for etisk 
handlen, der i overensstemmelse med det kategoriske impera-
tiv, og ind i området for følelser og skøn. 

                                                
2 Det kunne jo være, at de tyske soldater valgte at se igennem fingre med situationen. 
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IT-ETIK 

Nu skal det handle om it-etik, der som emne for undervisning 
og forskning er nyt både herhjemme og til dels i udlandet. I 
USA kan emnet spores tilbage til 1950’erne, men det var først i 
1970’erne og -80’erne i takt med computerens stadig større ind-
flydelse, at it-etik for alvor slog igennem som undervisnings-
område og forskningsfelt, og en række bøger, tidsskrifter og 
konferencer har medvirket til at etablere emnet internationalt3. I 
Danmark er it-etisk forskning i de senere år kommet i fokus i 
kraft af Forskernetværket i it-etik, ligesom emnet nu indgår i un-
dervisningen på flere universiteter. 
 Men hvad er så it-etik for noget? Det er vanskeligt at give 
et entydigt svar på dette spørgsmål, al den stund it-etikken er 
en ny disciplin, der således ikke har en lang tradition at trække 
på med hensyn til metoder og fokusområder. Svarene på 
spørgsmålet er mange, og det er for så vidt et sundhedstegn, 
eftersom det tilskynder til hele tiden at reflektere over it-etik-
kens grundlag og problemfelt, som dermed til stadighed bliver 
styrket. Hvis vi – trods alt – skal gøre forsøget og tilnærme os 
en bestemmelse af it-etikken, så må den helt overordnede defi-
nition være ”etiske problematikker i forbindelse med it”. Efter-
som it-etik defineres som etik angående det afgrænsede område 
it, så falder denne disciplin inden for det, vi ovenfor har beskre-
vet som anvendt etik. It-etikken er dog ikke begrænset til an-
vendt etik, for undersøgelser af etiske holdninger i forbindelse 
med it (deskriptiv etik) er selvfølgelig også en del af it-etikkens 
emnekreds, ligesom både normative og metaetiske spørgsmål 
af og til dukker op i it-etiske diskussioner. 

It-etiske temaer 

For at gøre bestemmelsen ovenfor mere konkret vil vi i det føl-
gende præsentere en række it-etiske temaer, der har præget de-
batten både herhjemme og i udlandet. Denne bog har tre dele, 

                                                
3 Se ressourcelisten i slutningen af denne indledning. 
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