
06.01.13 23:12Topp ti yrkegrupper for psykopater - Jobb - E24

Side 1 av 2http://e24.no/jobb/topp-ti-yrkegrupper-for-psykopater/20319921?view=print

Vis:
Uten bilde | Med bilde

Textstørrelse:
Aa | Aa | Aa | Aa

JOBB

UTBREDT BLANT BEDRIFTSLEDERE: Noen yrkesgrupper er spesielt attraktive for psykopater.
Foto: ISTOCK
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Forsker og psykolog Kevin Dutton har skrevet flere bøker om psykopater, og forklarer at noen
yrkesgrupper er mer attraktive for psykopater enn andre, skriver det amerikanske
forretningsmagasinet Forbes.

- En rekke psykopatiske personlighetstrekk er faktisk mer vanlig for bedriftsledere enn for såkalte
«forstyrrede personer», sier han og ramser opp:

- Overfladisk sjarm, egosentrisitet, sterke overtalelsesevner, mangel på empati, uavhengighet og
fokus.

Han mener personer med disse egenskapene tiltrekkes av spesielle yrker og sier teknologibransjen
ofte er spesielt interessant for personer med psykopatiske trekk.

E24 har tidligere skrevet om at enkelte psykopaters arroganse og sterke fokus kan hjelpe dem til å
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TILTREKKER PSYKOPATER: Advokatyrket er
ifølge Dutton et av yrkene psykopater trekkes til.
Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: STRINGER

IKKE ATTRAKTIVT: Yrker som innebærer
omsorg er lite attraktive for psykopater, ifølge
Kevin Dutton. Bildet er en illustrasjon.

Foto: JOHN M. STEINER The Jamestown Sun

lykkes i karrieren.

Robert Hare, professor ved University of British Columbia anslår at rundt én prosent av den
amerikanske befolkningen er psykopater. 

Gjennom bøkene sine gir Kevin Dutton en oversikt
over yrkene som er mest og minst attraktive for
psykopater. 

Se oversikten under:

Stillinger med høy andel psykopater:

1. Administrerende direktører
2. Advokater
3. Mediapersoner (TV og radio)
4. Salgspersoner
5. Kirurger
6. Journalister
7. Politi
8. Prester
9. Kokker

10. Offentlige tjenestepersoner

Stilinger med lavest andel psykopater:

1. Omsorgsarbeidere
2. Sykepleiere
3. Terapeuter
4. Håndverkere
5. Stylister
6. Veldedighetsarbeidere
7. Lærere
8. Kreative yrker
9. Leger

10. Regnskapsførere
LES OGSÅ:

Er du psykopat betyr en doktorgrad i ledelse lite
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