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Svenska akademin 

Metafor 

 

• Av grekiskans Metaphora; överföring; 
användning av ett ord i oegentlig bemärkelse 

• Ord eller uttryck som användes såsom bildlig 
beteckning för något på grund av mer eller 
mindre påtagliga likheter mellan detta och det 
som i egentlig mening betecknas med det 
använda ordet 



Orfeus & Eurydike 



Freud 

• De omedvetna jag-
funktionerna 

• Det omedvetna överjaget 

• Det bortträngt omedvetna 

• Det djupa ur-omedvetna 



Lieberman 

• C-System för kontrollerat, medvetet 
processande av social kognition 

 

• X-system för automatiskt, omedvetet 
processande av social kognition 



M.D. Lieberman 



W.R. Bion 

• Sekundärprocess tänkande 

• Drömtänkande 

• Ur-omedvetna ”O” 



If I am right in suggesting that 
phenomena are known but reality 
is ”become” then interpretation 
must do more than increase 
knowledge  



Stern 

Infants … appear to have an innate general 
capacity, which can be called amodal perception, to 
take information received in one sensory modality 
and somehow translate it into another sensory 
modality … the information is probably not 
experienced as belonging to any one particular 
sensory mode. More likely it transcends mode and 
channel and exists in some unknown supra-modal 
form … Infants take sensations, perceptions, actions, 
cognitions, internal states of motivations and states 
of consciousness and experience them directly in 
terms of intensities, shapes, temporal patterns, 
vitality categorical affects and hedonic tones.  





Doktor Glas 

Man vill bli älskad, i brist därpå 
beundrad, i brist därpå fruktad, i brist 
därpå avskydd och föraktad. Man vill 
ingiva människorna någon slags känsla. 
Själen ryser för tomrummet och vill 
kontakt till vad pris som helst 



Ogden 

Without metaphor, we are stuck in 
a world of surfaces with meanings 
that cannot be reflected upon  



Bion 

Denial the use of this mechanism either of the 
mother to refuse to serve as a repository for the 
infants feelings or by the hatred and envy of the 
patient who cannot allow the mother to exercise 
this function leads to destruction of the link 
between the infant and breast and consequently 
the impulse to be curious on which all learning 
depends.  



1. De allmänna språkliga metaforerna som vi 
delar med alla personer från samma 
språkgrupp och kultur. 

2. De specifika metaforer som vi tänker i utifrån 
vår teoretiska skolning. 

3. De metaforer som unikt uppstår i mötet med 
vår patient. Dessa kan vara både helt nya 
skapelser eller som ett ny-upptäckande av en 
redan existerande metafor. Här finns 
överföringen som en metafor i sig.  



Keats 

I mean Negative Capability, that is, 
when a man is capable of being in 
uncertainties, mysteries, doubts, 
without any irritable reaching after 
fact and reason  



Sokrates 

Den enda sanna visdomen är att 
veta att du inte vet någonting 


