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Forord

Denne bog udkom første gang for ti år siden og blev udsendt i en ny 
udgave fem år senere. Den foreliggende tredje udgave er resultat af 
en fornyet bearbejdning. Fornyelsen skyldes især bidrag fra mine fi re 
kolleger ved Afdeling for etik og religionsfi losofi . Niels Grønkjær har 
nyskrevet afsnittene om Platon, Epikur og Augustin. Lars Reuter har 
tilsvarende (med beskedent genbrug) nyskrevet afsnittene om Tho-
mas Aquinas og nyere katolsk moralteologi og har desuden skrevet et 
helt nyt afsnit om Spinoza. Troels Nørager har revideret og opdateret 
afsnittene om Freud og om udviklingspsykologi og skrevet det nye 
afsnit om den kognitive semantiks etikopfattelse. Endelig har Kees 
van Kooten Niekerk opdateret afsnittet om sociobiologi og ajourført 
fremstillingen af MacIntyre. Alle fi re har desuden læst og kommen-
teret hele det øvrige manuskript. 

På trods af denne væsentlige forandring og forbedring er der tale 
om den samme bog, hvad bl.a. opbygningen vidner om. For at markere 
denne identitet i forskelligheden er titlen bevaret. Imidlertid er det 
oprindelige kapitel 12 udgået, idet det var udtryk for min egen opfat-
telse af etikken. Denne opfattelse håber jeg at kunne give en samlet 
fremstilling af på et senere tidspunkt. Det nuværende slutkapitel er 
overtaget fra den tyske udgave Einführung in die Ethik (Berlin, New 
York 2000).

Som de tidligere udgaver er den foreliggende primært skrevet 
med sigte på undervisningen i etik på teologistudiet. Sammen med 
N. Grønkjær, T. Nørager og min Religionsfi losofi . Kristendom og tænk-
ning (København 2002) udgør bogen lærebogspensum til prøven i 
etik og religionsfi losofi  på bacheloruddannelsen. Det er dog mit håb, 
at bogen ligesom sine forgængere også kan fi nde anvendelse på an-
dre uddannelser, og at den kan være til gavn for enhver, der ønsker 
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baggrundsviden om etiske problemstillinger og tankegange. Ambi-
tionen har været at præsentere den bredeste fremstilling af etikken 
på dansk.

Etisk tænkning i den europæiske kultur består ikke af abstrakte 
teorier. Den er overleveret i konkrete tekster, både anonyme og for-
fattet af navngivne teologer og fi losoffer. En vigtig hensigt har været 
at give læseren et vist førstehånds indtryk af etikkens tekster. Bogen 
indeholder derfor ganske mange citater. For at fastholde autenticiteten 
bringes citaterne i original, når det drejer sig om de europæiske ho-
vedsprog. I disse tilfælde ledsages teksterne af en dansk oversættelse. 
En let inkonsekvens har imidlertid ikke kunnet undgås. Det gælder 
som i etikken, at hvis man handler efter regler, må man altid være 
parat til at gøre undtagelser.

For at lette overblikket over det ganske store stof er der i denne 
udgave ved slutningen af kapitlerne anbragt tekstbokse, der fastholder 
de vigtigste indholdsbestemmelser, der er givet etiske grundbegreber 
i det pågældende kapitel.

Jeg retter en varm tak til mine fi re kolleger for et frugtbart samar-
bejde om forbedringen af bogen. I løbet af arbejdsprocessen har andre 
kolleger velvilligt stillet deres sagkundskab til rådighed. Hans Jørgen 
Lundager Jensen og Johannes Nissen har kommenteret kapitlet om 
bibelsk etik. De kan begge have grund til at mene, at virkningerne 
har været for beskedne. Afsnittet om feministisk etik blev allerede i 
2. udgave skrevet af pastor ph.d. Lena Kjems.

Århus, august 2003  Svend Andersen
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11hvad er etik?

kapitel 1  

Hvad er etik?

1.1 etik som kritisk refl eksion

I dette kapitel vil vi forsøge at indkredse, hvad der skal forstås ved etik. 
Vi kan gøre det ved at tage udgangspunkt i selve ordet. Betegnelsen 
etik stammer fra det græske adjektiv ethikós, der er afl edt af ēthos: 
»sædvanligt sted at bo«, »sædvane«, »skik og brug«. Som navn på 
en fi losofi sk beskæftigelse bruges det først af Aristoteles (384-322). 
Vi kan derfor begynde med at betragte  Aristoteles’ formuleringer af, 
hvad etik er, og på den baggrund forsøge at fi nde frem til vor egen 
foreløbige bestemmelse af begrebet. Om  Sokrates siger Aristoteles:

[han] behandlede etiske spørgsmål (ta Ethika), ikke naturen i dens helhed; og ved 

de etiske spørgsmål søgte han som den første efter det almene og efter defi nitioner. 

(Metafysikken, 987 b, 1).1

Disse formuleringer rummer to vigtige elementer: (i) ved at beskæftige 
sig med »skik og brug« adskilte Sokrates sig fra de tidligere græske 
tænkere, de såkaldte naturfi losoffer (f.eks. Tales og Heraklit), hvis 
primære emne var naturen i dens helhed, altså kosmos; (ii) Sokrates 
nøjedes ikke med at fi nde ud af, hvad det etisk rette er i hvert enkelt 
tilfælde, men spurgte efter det etiske som sådan, forholdt sig altså 
undersøgende eller refl ekterende til det etisk rette generelt.

Den traditionelle danske oversættelse af ēthike er  »sædelig« (jf. det 
tyske »sittlich«). Det har umiddelbart en komisk og antikveret klang, selv 
om det endnu bruges som del af udtryk som »sædelighedsforbrydelse« 

1. Den måde, man henviser til Aristoteles’ værker på, er der gjort rede for i næste kapitel, 
se s. 42.
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som dig selv12

og »sædelighedspoliti«. Her er betydningen indsnævret til, hvad der 
betragtes som uskik på det seksuelle område. Vi kender dog stadigvæk 
vendinger, hvor ordet antyder den oprindelige betydning af »etik« 
såsom »sædvane«, »sæd og skik« o.l.

 Aristoteles giver en nærmere bestemmelse af etikken i forbindelse 
med et af dennes grundbegreber,  det gode. Om det siger han, at det 
behandles i den politiske videnskab. Og videre:

… i opfattelsen af begreberne rosværdighed og retfærdighed (ta kala kai ta di-

kaia) er der megen uenighed. Somme tider menes de at være blotte konventioner 

(nomo monon) og ikke have nogen real eksistens i tingenes natur (physei). Den 

samme usikkerhed er knyttet til begrebet om det gode (t’agatha), fordi det ofte 

forekommer, at gode ting har dårlige konsekvenser. (Den Nikomakiske Etik, 

1094 b, 14-18).

Man kan måske omskrive det, Aristoteles her siger, på følgende måde. 
Ved Ethos, sædvane, skal forstås det, som mennesker gør, fordi det be-
tragtes som det rigtige at gøre. Men det kan ske, at det bliver usikkert og 
diskutabelt, hvad der er det rigtige. Og når en sådan usikkerhed opstår, 
rejser der sig en række fundamentale spørgsmål: Er det etisk rigtige givet 
med virkelighedens egen natur og beskaffenhed – eller beror det på en 
menneskelig vedtagelse? Det er tilsyneladende denne grundlæggende 
usikkerhed i forhold til menneskers handlemåde, som er baggrunden 
for etikken som teoretisk, fi losofi sk foretagende. Vi kan derfor uddrage 
denne foreløbige bestemmelse af Aristoteles’ overvejelse:

 Etik er en kritisk refl eksion over vore forestillinger om, hvad der er den 
rigtige menneskelige handlemåde og livsførelse. En sådan refl eksion 
er tilsyneladende særlig nærliggende, når det ikke er selvfølgeligt, 
hvad det rigtige er.

I stedet for »rigtig« eller »ret« handlen kunne man også sige »god«. 
Tilsvarende kan man både sige, at etik drejer sig om modsætningen 
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hvad er etik? 13

rigtig-forkert og at den vedrører modsætningen godt-ondt. Imidlertid 
viser det sig, at ordet  »god« er temmelig mangetydigt. I visse sam-
menhænge er der meget stor forskel mellem det  rigtige og det gode, 
f.eks. når vi siger hhv. »Han havde den rette livsførelse« og »Han 
havde et godt liv«. Man kan tilsyneladende udmærket have et godt 
liv uden at det indebærer en etisk ret livsførelse. Her er det altså vig-
tigt at skelne klart mellem det rigtige/rette og det gode. Det vil vise 
sig senere i bogen, at etiske teorier bl.a. adskiller sig fra hinanden i 
den måde, de bestemmer forholdet mellem det rigtige og det gode 
på. Hos  Aristoteles er det spørgsmålet om det gode liv, der er etik-
kens grundproblem. Senere i etikkens historie får spørgsmålet om 
den rette handlemåde derimod hovedrollen. Lige nu drejer det sig 
imidlertid kun om at give en første bestemmelse af etikken ud fra 
Aristoteles’ sprogbrug. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at man 
undertiden forsøger at defi nere  »etik« i modsætning til  »moral«. 
Det er der imidlertid ikke noget grundlag for rent sprogligt. Ordet 
»moral« stammer fra det latinske mos, der helt i overensstemmelse 
med ēthos betyder »sædvane«, »opførsel« o.l. – som vi kender det 
fra talevendingen »O tempora, o mores!«. Vi vil derfor ikke i denne 
bog forudsætte én bestemt forskel mellem etik og moral. Den tekniske 
betegnelse for etikken  philosophia moralis er for øvrigt indført af den 
romerske fi losof  M. Tullius Cicero (106-43 f.Kr.).

Hvis Aristoteles har ret i, at etikken som kritisk overvejelse bliver 
nødvendig, når opfattelsen af, hvad der er godt og ondt, ikke mere står 
ubetvivleligt fast, er det nærliggende at betragte vores bestemmelse 
af begrebet etik i sammenhæng med den aktuelle samfundsdebat om 
etik. Etik er jo i disse år blevet et centralt emne i den offentlige diskus-
sion, ikke bare her i landet, men mere eller mindre over hele verden. 
Denne »højkonjunktur« for etik skyldes især udviklingen inden for 
ét bestemt område, nemlig lægevidenskaben og den såkaldte biomedi-
cinske teknologi. Man kan udmærket sige, at denne diskussion netop 
rejser det spørgsmål, Aristoteles nævner: er det rette givet af natur 
eller beror det på menneskelig vedtagelse? Etikdebatten er udtryk 
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for, at vi af den biomedicinske udvikling tvinges til at besinde os på, 
hvad der er rigtigt og forkert. I første omgang retter denne besindelse 
sig mod konkrete spørgsmål om det rigtige. Men de kan ikke besva-
res fyldestgørende uden at vi også besinder os på, hvad der er vores 
grundlag for at betragte noget som rigtigt eller forkert.

At den biomedicinske udvikling har denne konsekvens for de etiske 
overvejelser skyldes forskellige forhold. For det første indebærer den 
nye videnskabelige indsigt og den tilsvarende  teknologi nye muligheder 
for menneskelig handlen. Dermed stilles mennesker over for valg, som 
den etiske tradition (»sædvanen«) ikke har nogen anvisninger for. 
For at nævne et par eksempler:

En gravid kvinde på 37 får foretaget en  fostervands- eller  moderka-
geprøve. Den viser, at fostret har den kromosomafvigelse, som kaldes 
Trisomi 21, i daglig tale »mongolisme«. Nu står hun og faderen over 
for valget, om de skal få foretaget en provokeret abort eller sætte et 
handicappet barn i verden. Denne form for præcis viden om et ufødt 
barns egenskaber og det etiske valg, denne viden indebærer, var sim-
pelthen ukendt for tidligere tiders mennesker.

En anden kvinde har problemer med at føde børn: Der kan godt 
modnes æg i hendes krop, men på grund af en sygdom i livmoderen 
er hun ikke i stand til at gennemføre et svangerskab. Hun og hen-
des mand ønsker imidlertid at få et barn, som de selv er biologiske 
forældre til. De får derfor foretaget en såkaldt in vitro fertilisation 
( »reagensglasbefrugtning«). Det befrugtede æg overføres til en an-
den kvinde, som gennemfører svangerskabet og efter fødslen giver 
barnet til dets forældre. Også denne handling ( »rugemoderskab«), 
som den bioteknologiske udvikling har gjort mulig, er ny i forhold 
til tidligere tiders handlingsmuligheder. Den rejser blandt andet det 
rent juridisk spørgsmål, hvem der er mor til barnet: den kvinde, der 
har lagt æg til, eller hende, der har født barnet? Selve det biologiske 
begreb moderskab er splittet op, idet man kan skelne mellem en ge-
netisk og en fødende mor.
Så meget til illustration af, at den lægevidenskabelige og biotek-
nologiske udvikling indebærer nye former for menneskelig handlen.
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Denne udvikling og den debat, den har affødt, giver os endvidere en 
klar bevidsthed om nogle afgørende træk ved et moderne samfund 
som det danske. Om dette kan man sige, at det er:

–   sekulariseret: kristendom og religion udgør ikke som i tidligere tider 
en selvfølgelig fælles, omfattende livsopfattelse, som også bestem-
mer indstillingen til etiske spørgsmål;

–   pluralistisk: på kristendommens tidligere plads fi ndes en mang-
foldighed af forskellige livsopfattelser, f.eks i form af diverse »is-
mer« som humanisme, socialisme, naturalisme, materialisme, 
ateisme. Det har som konsekvens, at der fi ndes mange forskel-
lige og ofte modstridende opfattelser af, hvad der er etisk rigtigt 
og forkert.

Det synes imidlertid, som om vi ikke blot kan affi nde os med  plura-
lismen. Mange reagerer umiddelbart på den biomedicinske udvikling 
med udtalelser som: »Vi kan ikke bare lade denne udvikling fortsætte 
uforstyrret. Nogle af de muligheder, den giver, må vi tage afstand fra. 
Vi må sætte grænser for, hvad der er tilladeligt!« En lignende opfat-
telse må politikerne i Folketinget have haft, da de i 1987 besluttede at 
nedsætte  Det Etiske Råd. Dermed tilkendegav de, at der skal sættes 
politiske og retlige rammer omkring udnyttelsen af de lægevidenska-
belige og bioteknologiske muligheder. Det vil sige, at man går ud fra, 
at der fi ndes etisk begrundede grænser for det tilladelige, som kan 
fastsættes ved lov og dermed gælde alle borgere i Danmark.

Den biomedicinske udvikling tvinger dermed så at sige til, at 
vi sætter spørgsmålstegn ved pluralismen. Men fi ndes der et fælles 
etisk grundlag, som vi kan orientere os ud fra, når vi vil styre den 
teknologiske udvikling i et sekulariseret samfund? Det er et af de helt 
grundlæggende spørgsmål, som samfundsdebatten handler om. På 
den måde hænger den konkrete og aktuelle etikdebat nøje sammen 
med den etiske refl eksion og overvejelse.

Det gælder ikke kun debatten om den biomedicinske teknologi. Den 
etiske problemstilling rejser sig ligeså grundlæggende, når mennesker med 
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helt forskellige moralnormer skal leve sammen. Når forskellige kulturer 
mødes, indebærer det også et normsammenstød. Som et markant eksem-
pel kan man tænke på debatten om omskæring af piger. Også en stor del af 
debatten om indvandrings- og fl ygtningepolitik er således en etikdebat.

Den megen tale om etik i medierne må naturligvis ikke forlede til den 
opfattelse, at etik først og fremmest er et offentligt anliggende, der hæn-
ger sammen med de store aktuelle samfundsproblemer. Etikken trænger 
sig på også i de mere dagligdags sammenhænge. Kan jeg tillade mig at 
hente mit barn en time senere i fritidshjemmet end vi har aftalt? Kom 
jeg til at såre den studerende, da jeg gennemgik hendes eksamensopgave 
med hende? Den kære kollega opførte sig igen forkasteligt til festen.

1.2 den etiske vurdering og dens genstande

Som de nævnte eksempler viser, kommer vore forestillinger om den rette 
handlemåde og om godt og ondt ofte til udtryk i  sproget. Det etiske ytrer 
sig i vurderende vendinger som »det, du gjorde, var rigtigt (storsindet/ 
forkasteligt/ ondskabsfuldt/ hensynsløst osv.)«. Men vi anvender  vurde-
rende sætninger i andre sammenhænge end etiske. For eksempel kan vi 
sige »Van Goghs billede af solsikkerne er godt«. Normalt skelner man 
mellem sådanne vurderende sætninger eller værdidomme på den ene side 
og beskrivende (deskriptive) sætninger på den anden. En beskrivende 
sætning kunne f.eks. være  »Van Goghs billede af solsikkerne er malet i 
året 1890«. Ved deskriptive sætninger spiller begrebet  sandhed en afgø-
rende rolle. Således kan meningen med den anførte sætning gengives 
på følgende måde: »Det er sandt, at Van Goghs billede …« Deskriptive 
sætninger gør altså normalt krav på at være sande. Men det betyder, at 
vi tilkender dem intersubjektiv gyldighed. En sætning, der er sand, er 
ikke kun sand for mig. Hvis den er sand, er den sand for alle.2

2. Man hører ganske vist ofte vendingen »Det er sandt for mig«. Om det må man sige, at 
enten bruger man ordet »sandt« på en selvmodsigende måde, eller man bruger det i en 
anden betydning end den, der er knyttet til deskriptive sætninger.
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Det er nærliggende at bestemme forskellen mellem deskriptive 
og vurderende sætninger på den måde, at der ikke er knyttet noget 
sandhedskrav til de sidste. Spørgsmålet er så, om man kan tale om 
en anden form for intersubjektiv  gyldighed for dem. Det går vi til-
syneladende ud fra, når der er tale om etisk vurderende sætninger. 
Når vi siger »Han opførte sig forkasteligt« ligger det i selve vor brug 
af sproget, at vi forudsætter, at vi har ret i vor vurdering. Det ligger 
også i den sproglige ytring af vurderingen, at hvis vi tager fejl, kan vi 
belæres om, hvori fejltagelsen består.Lidt forenklet og skematisk kan 
man sige, at den etiske vurdering har formen 

»x er …«.
Det viser sig så, at der kan indsættes forskellige slags sproglige udtryk 
på x’s plads. Det afspejler, at det er forskellige emner, vi kan gøre til 
genstand for etisk vurdering. Svarende til de forskellige emner bruger 
vi forskellige etisk vurderende udtryk. De vigtigste former for etisk 
vurdering kan stilles skematisk op på følgende måde

Formulering af den etiske vurdering Genstand for vurdering

»At slå et andet menneske ihjel er forkert« Handling
»Den mellemøstlige diktator er ond« Person
»Hjælpsomhed er godt« Egenskab
»Ægteskabet er godt« Institution

1.3 normer og den etiske refl eksions forskellige 

former

De etiske vurderinger kan foretages på grundlag af  normer, dvs. regler 
af typen »Man skal altid sige sandheden«. Hvilken status har sådanne 
normer? Hvorfra stammer de? Hvad er grundlaget for deres gyldighed? 
Her støder vi igen på  Aristoteles’ spørgsmål, om det rette er bestemt 
nomo eller physei: er de etiske normer givet med virkeligheden selv 
– menneskelivets på forhånd givne indretning – eller har mennesker 

37505_som dig selv   17 04/09/2003, 14:42:14



som dig selv18

på et tidspunkt vedtaget dem, så de altid kan laves om? Kort sagt: hvad 
bygger vi vore etiske vurderinger på og hvordan kan de begrundes?

Vores skelnen mellem deskriptive og  vurderende sætninger, som 
gav anledning til disse spørgsmål, er et godt udgangspunkt for at gøre 
opmærksom på en gængs inddeling af forskellige former for etisk re-
fl eksion, hhv. former for etisk overvejelse:

 Deskriptiv etik er en beskrivelse af, hvilke normer en given gruppe af 
mennesker faktisk efterfølger eller orienterer sig efter. Som eksempel 
kan nævnes: »Medlemmer af den katolske kirke fi nder det forkert at få 
foretaget abort efter fosterdiagnostik«. Man kan også tale om deskrip-
tiv etik, når samfundsforskere undersøger større befolkningsgruppers 
indstilling til moralske spørgsmål gennem meningsmålinger o.l.

 Metaetik er en form for etisk refl eksion, der ligesom deskriptiv etik 
ikke indeholder nogen stillingtagen. Den er en analyse af de grundlæg-
gende begreber, der indgår i den etiske vurdering som »god«, »bør«, 
»norm«, osv. Et andet hovedspørgsmål i metaetikken vedrører mu-
ligheden for at give en fornuftsbegrundelse af etiske domme. Det skal 
uddybes en smule. Hvis man opfatter etik som handlen efter normer, 
kan man sige, at  begrundelsen af, at en handling er rigtig, består i en 
henvisning til den efterlevede norm, f.eks. den allerede nævnte »Man 
skal altid sige sandheden«. Spørger man nu videre efter en begrundelse 
af denne norm, kan man henvise til en højere, hhv. mere almen norm 
og sidste instans til et  etisk princip. Således kunne man begrunde den 
nævnte norm ved at indordne den under princippet »Man skal aldrig 
skade et andet menneske«. Ud fra denne tankegang kan man opstille 
den etiske begrundelse på følgende skematiske måde:

Man skal aldrig skade et andet menneske.
At lyve er at skade et andet menneske.
Man skal altid sige sandheden.
Hvis jeg siger p til NN, lyver jeg.
Jeg skal ikke sige p til NN.
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Den anførte praktiske begrundelse har tilsyneladende samme struk-
tur som den, der er gængs i naturvidenskab. For at give et simpelt 
eksempel på denne:

Alle materielle legemer udvider sig ved opvarmning.
Gulvbrædderne er blevet opvarmet.
Gulvbrædderne har udvidet sig.

Da en sådan begrundelse er en fornuftsaktivitet, synes den påviste 
parallellitet at vise, der fi ndes såvel en  teoretisk som en  praktisk for-
nuft. – Når vi siger »synes« og altså udtrykker os hypotetisk, skyldes 
det, at et af  metaetikkens spørgsmål er, om begrundelsen af etiske 
domme faktisk har denne struktur, ja om de overhovedet kan be-
grundes rationelt.

 Normativ etik er til forskel fra de foregående en form for etisk overve-
jelse, som indebærer en stillingtagen, eventuelt i form af en tilslutning 
til eller afvisning af normer. For eksempel kan følgende ræsonnement 
siges at være normativt: »Det er forkasteligt at få foretaget abort ef-
ter fosterdiagnostik, for det er en overtrædelse af den fundamentale 
norm, at man ikke må slå et andet menneske ihjel«. En normativt 
etisk opfattelse kan dog ikke nøjes med at hævde gyldigheden af be-
stemte normer; den må også gøre rede for, hvori denne gyldighed er 
begrundet. Hvis den normative opfattelse har en sådan omfattende 
karakter, kan man kalde den en etisk teori.

 Principiel etik er et lidt ældre udtryk for overvejelser over det grundlæg-
gende, fundamentale i etikken. Et principielt etisk spørgsmål er f.eks., 
om alle etiske normer kan føres tilbage til én eneste grundnorm, hhv. 
ét princip. En sådan grundnorm kunne være  næstekærlighedsbudet 
eller den såkaldte Gyldne Regel (»Du skal gøre mod andre, hvad du 
ønsker, de skal gøre mod dig«). Et principielt-etisk spørgsmål er end-
videre, om  Den Gyldne Regel er den samme etiske norm som budet 
»Du skal elske din næste som dig selv«.
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