
The Power Threat Meaning Framework (PTMF) är 
ett nytt perspektiv på varför människor upplever 
lidande, förvirring, rädsla, förtvivlan och oroligt 
eller besvärande beteende. Det är ett alternativ 
till de mer traditionella modellerna av psykiatrisk 
diagnostik.
 PTMF sammanfattar och integrerar evidens 
för vilken roll olika typer av makt spelar i människ-
ors liv; de typer av hot som maktmissbruk utgör 
samt de sätt vi människor har lärt oss att reagera på 
hot. I traditionell mental hälsa kallas dessa reaktio-
ner på hot ofta för symptom.
 PTMF belyser hur vi förstår dessa svåra 
upplevelser, och hur budskap från samhället i stort 
kan öka våra känslor av skam, självbeskyllning, iso-
lering, rädsla och skuld.
 De viktigaste aspekterna av PTMF samman-
fattas i dessa frågor, som kan gälla individer, famil-
jer eller sociala grupper:
”Vad har hänt dig” (Hur fungerar Power i ditt liv?) 
”Hur påverkade det dig” (Vilka slags hot utgör detta?) 
”Vad fick det för mening och innebörd”  
(Vad är meningen med dessa situationer och upple-
velser för dig?) 
”Vad behövde du göra för att överleva” 
(Vilken typ av hotsvar använder du?)
 Dessutom hjälper de två frågorna nedan 
oss att fundera över vilka färdigheter och resur-
ser människor kan ha, och hur vi kan sammanfoga 
dessa idéer och svar till en personlig berättelse och 
ett narrativ: ”Vilka är dina styrkor”  
(Vilken tillgång till Power-resurser har du?) 

”Vad är din historia” (Hur hänger allt detta ihop?)
 Dr Lucy Johnstone är klinisk psykolog, ut-
bildare, föreläsare, författare och mångårig kritiker 
av biomedicinsk modellpsykiatri. Hon har arbetat 
inom psykisk hälsa för vuxna i många år, omväxlat 
med akademiska tjänster. Hon är tidigare program-
chef för Bristol Clinical Psychology Doctorate, en 
högt ansedd utbildning som baserades på en kritisk, 
politiskt medveten och serviceinformerad filosofi 
och med betoning på personlig utveckling.
 Lucy är författare till flertalet böcker, artik-
lar och kapitel om ämnen som psykiatrisk diagnos, 
fallformulering, psykologiska effekterna av ECT och 
traumats roll vid sammanbrott. Hon är del av en 
grupp med ledande brittiska kliniska psykologer och 
experter på mental hälsa vars syfte är att utveckla 
ett evidensbaserat och konceptuellt sammanhäng-
ande alternativ till det nuvarande diagnostiksystemet.
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