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Psykopater i jakkesæt Sanne Udsen Hent PDF Ordet psykopat kan få det til at gyse i folk. Man tænker på
seriemordere og diktatorer. Men de allerfleste psykopater er ikke kriminelle. Tværtimod går de rundt blandt
resten af befolkningen og gør livet surt for os. Blandt fagfolk er det en almindelig antagelse, at omkring 2-4%

af alle mænd er psykopater, mens kun 1% af kvinderne er det, svarende til ca. 2% af befolkningen som
helhed. Men der er endvidere en hypotese om, at blandt chefer er andelen større. Bogen gennemgår de

typiske psykopatiske træk og beskriver, hvilke virksomhedstyper og organisationer, der giver bedst spillerum
for psykopaten. Men nok så vigtigt giver bogen en række praktiske anvisninger på, hvordan man undgår at
ansætte en psykopat - og hvad man gør, hvis han allerede er i virksomheden. Til slut en meget nyttig (og

internationalt anerkendt) psykopat-test.
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