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»Retliggørelse af menneskelige relationer 
 
Det er uden tvivl en pågående udvikling, at det retlige fokus nu i højere grad også rettes mod de 
menneskelige relationer, hvor det tidligere som i den traditionelle forvaltningsret var rettet mod 
retsafgørelsen som det vigtige retlige element. 
… 
 Man kan selvfølgelig have mange, også relevante, modforestillinger vedrørende denne udvik-
ling. Spørgsmålet er imidlertid, om man ikke i vort samfund i mange år har været alt for overbæ-
rende over for sådanne integritets- og værdighedskrænkelser f.eks. mobning i skoler og på arbejds-
pladser. Det er på tide, at retssystemerne tager hånd om dette. 
 
Se som et eksempel på en muligt upåtalt mobning UfR 2000.1649 ØLD, hvor spørgsmålet var, om en 
arbejdsgiver kunne få dagpengerefusion for en ansat, der sygemeldte sig, fordi arbejdsmiljøet blandt kolle-
gerne var utåleligt for hende. 
 
Hertil kommer, at samfundet har ændret sig. Den enkelte befinder sig i højere grad i situationer og 
sammenhænge, hvor der stilles krav til social kompetence. Det danske samfund er blevet mindre 
homogent. Det rejser nye problemer og stiller større krav til tolerance og accept af forskellighed. 
Det må dertil antages, at menneskerettighedskonceptet i sig selv flytter grænserne for, hvad den 
enkelte skal tåle. Der er tale om en dynamisk udvikling, og myndighederne har pligt til at være på 
omgangshøjde med denne. Der er således tale om opdyrkning af et nyt retligt felt, der væsentligt 
adskiller sig fra den traditionelle forvaltningsrets gode forvaltningsskik. Det bliver projektet at 
fastlægge og definere den retlige karakter af sådanne relationsorienterede kommunikationsflader 
mellem borger og myndighed. Aktiv indtænkning af grundværdier bliver et vigtigt element heri.« 
 
 
Der ønskes en retssociologisk analyse med inddragelse af relevant retssociologisk teori og 
empiri med særlig fokus på: 
 
Udviklingstendenser på forvaltningsområdet, herunder relationen mellem myndigheder og 
borgere. 


