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Virkelighet – en sosial konstruksjon? 

 

Det er 50 år siden en av de mest skjellsettende bøkene i sosiologi på 1900-tallet kom ut. Det 

er The Social Construction of Reality, publisert i New York i 1966. Etter forfatterne Peter L. 

Berger og Thomas Luckmann kalles den like gjerne «Berger-Luckmann». I en internasjonal 

meningsmåling blant fagfeller utført av International Sociological Association i 1997 

rangeres boka som den femte av de ti mest innflytelsesrike i mylderet av bøker i 

samfunnsvitenskap utgitt i det 20. hundreåret. Betydningen gjorde at den raskt ble oversatt og 

fins i dag på mellom 20 og 30 språk, også på norsk. 

Verket ble oppfattet som en innovasjon. Men oppfatningen av noe nytt skyldtes nok at 

det som gikk for å være gjengs – mainstream – sosiologi den gang, og til dels fortsatt er det, 

ikke minst i Norge, er en særegen utvikling der samfunn er ensbetydende med stat og 

institusjoner. Berger og Luckmann plasserer seg derimot i en ubrutt tradisjon tilbake til 

klassikerne i sosiologi. For gründerne var samfunnet menneskene der. I tilknytningen til dette 

menneskelige er The Social Construction of Reality rett og slett sosiologi, ingen sær 

samfunnsteori oppfunnet av herrene «Berger-Luckmann».  

 Ideen om det innovative gjorde at boka raskt kom på pensumlister på universiteter 

verden over. Ikke isolert til bare sosiologi, men også i humaniora, til og med i teknologiske 

fag. Bredden i interesse gjorde forfatterne verdenskjent. Luckmann er æresdoktor ved NTNU, 

1998, foreslått fra campus Dragvoll. Motivet for utnevnelsen var det tverrfaglige potensialet. 

Karakteristisk nok ble Luckmann invitert til også å holde seminar på den teknologiske 

høyborgen Gløshaugen.  

 Kanskje det mest interessante med The Social Construction of Reality er at den er blitt 

hyppig lest utenfor de engere kretsene av teoretikere i akademia, nemlig av folk flest, opptatt 

med livet i hverdagen – noe som også gjelder enhver akademiker selvsagt, utenfor rollen som 

ekspert. Måten å tenke på synes ha forklaringskraft overfor livet slik vi står i det til daglig. 

Det har forfatterne selv også ment. Luckmann skriver et sted: «Den fundamentale funksjonen 

teori har, er å forsøke å gi meningsfulle løsninger på grunnleggende problemer i dagliglivet, å 

hjelpe mennesker i deres orientering overfor universet». 

 Er dette budskapet i gjengs sosiologi, i institusjonsanalysene, de politiske prognosene 

og meningsmålingene? Neppe, gjengs sosiologi drives av en annen agenda. På 1960-tallet, 

som på 2010-tallet. Med resultater som massemediene tar for gitt og populariserer, og 

politikerne utnytter. Vi fikk det nettopp demonstrert i USA. Mainstream-miljøet har også for 

lengst henvist The Social Construction of Reality til arkivering. Var interessant. Er utdatert. 

Litt mer akademisk: et nedslag av sosialkonstruktivisme. Men at samfunnet er en 

menneskelig konstruksjon, tilhører det opprinnelige tankegodset i sosiologien, tydeligst 

formulert av Marx. Kvalifisert sosiologi har siden hatt denne forutsetningen innbygd. Det er 

ikke spesielt, enn si innovativt, i The Social Construction of Reality. I kommentarer fra de 

senere årene har da også både Berger og Luckmann skarpt avfeid ideen om de skulle være 

konstruksjonister.  

 Når det er sagt, beriker imidlertid Berger-Luckmann den originale ideen om 

samfunnet som en sosial konstruksjon. For til forskjell fra utviklingen i mainstream sosiologi, 

med fokuset på sosiale institusjoner, er fokuset i The Social Construction of Reality på 
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prosessene bak disse «produktene», nemlig institusjonaliseringen, det som skaper – og 

framfor alt løpende opprettholder – de sosiale institusjonene og de rollene de krever av 

individene. Det er fokuset på prosesser der mennesker handler, ikke produkter, som gir denne 

tenkningen bedre forklaringskraft.   

 Det markant menneskelige perspektivet i The Social Construction of Reality er i dag 

om mulig enda mer aktuelt enn for 50 år siden, som alternativ til den ahumane objektivismen 

som rår gjengs sosiologi. Hvor grunnleggende det er, så vi i Luckmann-sitatet. I klartekst hos 

Berger i undertittelen: A humanistic perspective, i hans Invitation to Sociology. Berger-

Luckmann betyr en forsterkning av sosiologiens opprinnelig humane perspektiv i funderingen 

av sosiologien på fenomenologi. Husserl utviklet fenomenologien som alternativ til den 

objektivistiske anvendelsen av naturvitenskap som paradigme for all forskning, også kultur 

og subjekter, ikke bare natur og objekter. Fenomenologien er et forskningsprogram for en 

objektiv vitenskapelig utforskning av det genuint menneskelige, subjektiviteten. Dermed, i 

empirisk sosiologi, det menneskene opplever som virkelighet. 

 Klassikeren The Social Construction of Reality integrerer også enkeltmennesket i 

samfunnsteorien. Påfallende med gjengs sosiologi er at straks det blir snakk om mennesker, 

sklir vi over i psykologi. Analyser på «mikronivå» gjøres med begreper utviklet for å forstå 

individet ut fra seg selv. Det sosiale blir bare ett aspekt. De klassiske sosiologene utviklet en 

vitenskap om fellesskapet av mennesker, enten formen var en stamme eller en stat i et 

institusjonskompleks. Samfunnet er ikke en ansamling individer. Det en realitet i seg selv – 

Durkheim: kollektiv bevissthet, Weber: ånd/mentalitet – som enkeltmenneskene individuerer. 

Individet av arten menneske utvikler seg til en person i møtet med denne ånden/kollektive 

bevisstheten. Et hovedproblem med mainstream sosiologi er at den ikke har bevart disse 

originale innsiktene: samfunnet er primært mennesker og mennesket er i sitt vesen sosialt. 

 


