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Forord

Denne bog har simret længe, og i denne periode har jeg haft 
glæden af at kunne hente inspiration fra en række forskellige 
kilder. Jeg kan ikke yde dem alle den rette fortjeneste, men der 
er dog enkelte, som må fremhæves. Jeg vil således gerne takke 
Hans Fink for at introducere mig for dydsetikken på vanlig vi
dende og nuanceret facon, ligesom jeg er Steen Brock taknem
melig for at få mig i gang med at skrive bogen. En særlig plads 
har de studerende, som gik til mit kursus i dydsetik på filosofi, 
Syddansk Universitet, i efteråret 2005. I hjalp med at skærpe 
mit blik for de problemstillinger, som dydsetikken involverer, 
ligesom arbejdet med kurset lagde grunden for denne bogs 
formidlingsmæssige tilgang til emnet. Jeg har også haft stor 
glæde af diskussionerne med min redaktør, Cecilie Eriksen, 
samt af hendes altid irriterende præcise kommentarer. Jeg har 
fået hjælp til det konkrete arbejde med at skrive bogen fra to 
sider. For det første fra Forskningsrådet for Kultur og Kom
munikation samt Syddansk Universitet, som har gjort arbejdet 
muligt ved at støtte mit forskningsprojekt i etisk naturalisme 
og etiske erfaringer. For det andet fra min familie; min mor og 
far, mine drenge Tristan og Marcus og min mand Tony, som 
jeg – som altid – skylder den største tak.
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Introduktion

Etik og dydsetik
Dydsetik indtager en speciel plads på scenen for nutidig mo
ralfilosofi. På den ene side udgør dydsetikken rammen om den 
første vestlige, filosofiske etik, som man finder i den klassiske 
græske tænkning. På den anden side har dydsetikken inden for 
filosofien været marginaliseret i århundreder, og den er først 
trådt i karakter igen som en selvstændig teori fra midten af 
det 20. århundrede. Et gennembrud der endda primært er sket 
inden for de sidste tyve år. Dydsetikken bliver dermed først en 
seriøs konkurrent til de to andre store moralfilosofiske teorier – 
utilitarismen og kantianismen – i 1990’erne, hvilket betyder, at 
arbejdet med at udfolde dens moderne form og udforske dens 
implikationer stadig foregår. Dydsetik er altså både en meget 
gammel og en relativ ny teori.
 Som navnet afslører, er dydsetikken en etisk teori. Det er 
dog notorisk svært at give en kort og entydig bestemmelse 
af, hvad etik er, for selve definitionen af etik er nemlig en af 
de ting, der er uenighed om blandt forskellige etiske teorier. 
Der findes dog nogle klassiske og alment accepterede måder 
at karakterisere etik på, og en af disse er, at etik er læren om 
det gode. I denne karakteristik af etik understreges det, at etik
ken ikke handler om det fordelagtige, om det vi kan lide eller 
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attrår, men om det, vi anerkender som godt. Flere af etikkens 
væsentlige træk følger af denne bestemmelse. For det første at 
etikken er objektiv i en eller anden forstand. Under almindelige 
omstændigheder vil jeg acceptere, at du nu engang kan lide én 
ting, og jeg en anden. I situationer, som ikke indeholder etiske 
overvejelser, er det derfor i høj grad tilladt at gøre, som man 
har lyst til; jeg beslutter selv, om jeg vil lytte til jazz eller opera 
eller bruge min tid på havearbejde eller biografbesøg. Men hvis 
jeg påstår, at dette eller hint er en del af det gode, så hævder jeg 
samtidig, at denne påstand gælder for alle mennesker. Det er 
denne idé om etikkens objektivitet, der fik Platon til at beskrive 
etik som en del af virkeligheden; ved at antage, at det gode har 
en selvstændig eksistens, kunne Platon nemlig hævde, at der 
kun kan gives én rigtig beskrivelse af, hvad det gode er. Og det 
er ofte den samme idé, som står bag ved opfattelsen af etiske 
overvejelser som trumfer, der skal tillægges en større vægt end 
andre overvejelser. Vores almindelige overvejelser er bundet til 
vores bestemte perspektiv og de præferencer, vi nu engang har, 
men vores etiske overvejelser har en helt speciel status, fordi 
de er rettet mod det gode, og de er dermed ikke bundet til alle 
de tilfældige forhold, der gælder specielt for mig; at jeg har en 
bestemt familie, arbejde, historie etc.
 Etikkens objektive status betyder for det andet også, at den 
er omstridt. Vi diskuterer etiske spørgsmål med hinanden, 
netop fordi vi mener, at det er muligt at give disse et korrekt 
svar. Idet vores etiske domme er domme, som vi mener, andre 
bør tilslutte sig, er målet med etiske diskussioner ikke blot at 
nå frem til en alment acceptabel enighed eller konsensus, men 
at finde frem til det rigtige svar på det diskuterede spørgsmål. 
Dette peger på et tredje træk ved etikken – et træk som følger af 
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etikkens objektivitet – nemlig at etiske spørgsmål er rationelle; 
vi skal kunne levere argumenter for vores etiske synspunkter, og 
disse argumenter skal leve op til rationelle standarder, således 
at de kan efterprøves. “Jeg synes altså bare, at det er forkert”, 
er ikke et argument, der kan stå alene i en etisk diskussion. 
At spørgsmål er rationelle og kan besvares objektivt, betyder 
imidlertid ikke, at de er nemme; noget man hurtigt kan forvisse 
sig om ved at reflektere over den på nogle områder udbredte 
uenighed om etiske spørgsmål, som fx rigtigheden af stamcelle
forskning. Etiske spørgsmål er komplicerede, nuancerede og 
kan have meget vidtrækkende konsekvenser, og dette er sam
tidig en god grund til at beskæftige sig med filosofisk etik, for 
her har vi muligheden for og tiden til at undersøge samlede, 
rationelle argumentationer for etiske spørgsmål.
 En moralfilosofisk teori som fx dydsetikken skal således 
kunne redegøre for etikkens objektive og rationelle karakter. 
Men dette er kun en del af dens opgave, for der er andre vig
tige beskrivelser af etik, bl.a. at det er etikken, der fortæller os, 
hvordan vi bør handle. Denne beskrivelse pointerer, at etikkens 
primære formål ikke er at afgøre, hvad jeg skal tro på, eller 
hvad der eksisterer i verden, men at fungere som en rettesnor 
for min måde at handle og leve på. Man udtrykker også dette 
ved at sige, at etiske domme er praktiske. Hvis jeg siger om en 
anden person, at vedkommende handlede forkert, så forpligter 
jeg mig samtidig i praktisk henseende, fx til at undlade at udføre 
den samme handling, hvis jeg befandt mig i lignende omstæn
digheder. På samme måde gælder det, at hvis jeg udtaler mig 
om, hvad der er rigtigt for mig at gøre i en konkret situation, 
så kan andre bebrejde mig det, hvis jeg samtidig undlader at 
udføre handlingen. Det er altså et praktisk krav indlejret i en 
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