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Beskrivning
Författare: Lisbet Duvringe.
Vad händer egentligen med oss och vår arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt
beteende och du utsätts för det dagligen? Vem är egentligen psykopat och varför ljuger de och
manipulerar både ledningsgrupper, medarbetare och kollegor? Hur hanterar man det och går
det att skydda sig på jobbet mot psykopaten? Vem ska man i så fall vända sig till? Finns
psykopater överhuvudtaget eller är det bara ett skällsord?
I den här boken ger författarna dig svar på dessa frågor och fördjupar sig i viktiga ämnen på
arbetsplatsen som lögn, empati, psykologiska kontrakt och whistleblowing. De visar också på
konsekvenser och kommer med uppmaningen att ta hjälp. Du är inte ensam om att känna dig
förvirrad, chockad och utan självförtroende, om du drabbats.
Lisbet Duvringe och Mike Florette med erfarenheter och akademiska utbildningar i psykologi,
retorik, organisation och ledarskap har samtalat med ett stort antal personer som upplevt
psykopatiska beteenden på sina arbetsplatser. De tar hjälp av tvärvetenskaplig forskning inom
ämnet för att hjälpa läsaren att göra psykopatiska drag inom arbetslivet mer igenkännbart.
Boken är för dig som eventuellt mött ett psykopatiskt beteende på jobbet och vill hitta ett
förhållningssätt.

Annan Information
Psykopater i arbetslivet. 99 likes. Enligt forskning kan det finnas 144 000 psykopater ute på
våra arbetsplatser. Räknar man dessutom in psykopatiskt.
7 jan 2010 . Jag brukar kalla psykopater för b-skådespelare eftersom de lär sig andras
egenskaper och beteende. De kan vara jättesociala och munviga, men under det ligger en
manipulation som är farlig både för arbetsplatsen och de anställda, säger Annica Wallin. Den
sanna personen, som inte manipulerar och.
Då kanske personen är narcissist – en störning som liknar psykopati. Ett gott självförtroende,
stora svårigheter med att ta kritik och problem med att sätta sig in i hur andra tänker och
känner. Det är alla tecken på narcissism, en personlighetsstörning som liknar psykopati.
Kanske har du en chef eller kollega som passar in på.
12 dec 2016 . Enligt Arbetsmiljöverket kommer närmare 32 000 personer i Sverige bli
sjukskrivna i år med utmattningssymptom. Christina Davisson, aktuell med boken Har du en
psykopat på jobbet? (Liber), tror att många av dessa har drabbats av kollegor som är
psykopater. Hon har i mer än tio år jobbat med.
1 apr 2016 . Nu har en ny bok ”Psykopater i arbetslivet” utkommit. Lisbet Duvringe och Mike
Florette heter författarna med erfarenheter och akademisk utbildning i ämnen som psykologi,
retorik, organisation och ledarskap. Dessutom har de samtalat med ett stort antal personer som
själva har varit med om psykopatiska.
10 mar 2017 . DEBATT. Jobbar du på ett företag med minst 50 anställda är risken stor att det
finns en psykopat bland er. Det hävdar författaren och mentala tränaren Christina Davisson i
sin bok. Nu svarar hon på era läsarkommentarer här på Ingenjörskarriär.se.
Hur hanterar man det och går det att skydda sig på jobbet mot psykopaten? Vem ska man i så
fall vända sig till? Finns psykopater överhuvudtaget eller är det bara ett skällsord? I den här
boken ger författarna dig svar på dessa frågor och fördjupar sig i viktiga ämnen på
arbetsplatsen som lögn empati psykologiska kontrakt.
16 jun 2015 . Kan rekommendera "Psykopater i arbetslivet" av Lisbeth Duvringe och Mike
Florette. Där kan ni få många exempel på hur de utmärker sig vid första mötet. I princip är det
som många redan påpekat, dvs att de är mycket trevliga. Sedan vänder det. Jag skulle vilja
instämma med detta. Min erfarenhet av.
Page 1. Lisbet Duvringe & Mike Florette. Psykopater t. IVG betsl' lår.
29 mar 2015 . Men hur ska vi få bra arbetsplatser med personal som trivs och visslar om
personalen egentligen stannar trots att de vill gå? Hur ska du som chef kunna hantera personal
som ler när du pratar men spyr galla när du går därifrån? Du kanske till och med har en
psykopat i din arbetsgrupp? MikeLisbet2-13.
Många är berörda av psykopatiskt beteende på arbetsplatsen, men finns psykopater
överhuvudtaget eller är det bara ett skällsord? Vad händer egentligen med oss och vår

arbetsmiljö när kollegan, kunden eller chefen har psykopatiskt beteende? Vem är egentligen
psykopat och varför ljuger de och manipulerar både.
18 jun 2014 . Psykopaten definierad på detta sätt fungerar för dåligt för att överleva i
arbetslivet och avancera till chefsbefattningar. De är tydligt överrepresenterade i våra fängelser
och inom rättspsykiatrin, men inte i styrelserummen och på VD-posterna. Däremot finns det
chefer med narcissistiska personlighetsdrag,.
13 maj 2013 . En svensk dokumentär om psykopater i arbetslivet kom fram till "En del
psykopater blir extremt framgångsrika chefer eller företagsledare. Med charm, karisma, kyla
och en manipulativ förmåga tar de sig fram i de flesta situationer." Skarpsynta människor kan
uppleva att psykopaten beter sig som om han/hon.
14 sep 2016 . DEBATT. Psykopater är obotliga lögnare. De fuskar sig fram i arbetslivet. De är
odugliga chefer och hopplösa kolleger. Ändå ska de ha högsta möjliga lön och extra förmåner
för…
om smärtlindringar. Psykopater i arbetslivet av Lisbet Duvringe, Mike Florette. Vad händer
egentligen med oss och vår arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt beteende
och du utsätts för det dagligen? Vem är egentligen psykopat och varför ljuger de och
manipulerar både ledningsgrupper, medarbetare och.
10 sep 2015 . Ett av de stora dolda arbetsmiljöproblemen är psykopatiskt beteende på
arbetsplatsen, det tror ledarskapsutbildarna Lisbet Duvringe och Mike Florette, som nyligen
gav ut boken Psykopater i arbetslivet. – Att vara utsatt för psykopatiskt beteende ställer till
med oerhört mycket skada. Vi är övertygade om att.
22 jan 2016 . Säljyrket lockar psykopater. Ledarskapsutbildarna Lisbet Duvringe och Mike
Florette har skrivit boken: Psykopater i arbetslivet. Boken som bygger på en sammanställning
av forskning och intervjuer visar att säljyrket lockar till sig många psykopater, precis som
yrken inom juridiken, nöjesindustrin och media.
Höganäs kommun. Plan och bygglovschef · Fler chefsjobb. psykopat Illustration: Kristin
Lidström. psykopat. Konflikthantering. Lästid XX min. Text Fredrik Hillvesson. Publicerat
2015-06-12. Twitter · Facebook · LinkedIn.
22 jul 2013 . Psykopater i arbetslivet. Problemet inom yrkeslivet, organisations- och
företagsvärlden illustreras av Robert Hare i boken ”Ormar i kostym” (Snakes in Suits – When
psychopaths go to work). Robert Hare och organisationspsykologen Paul Babiak sätter här
fokus på företagsvärlden. Man menar att.
Boka Lisbet Duvringe. Arbetsglädje, ledarskap och psykopater i arbetslivet Med sprudlande
energi, glöd och personligt engagemang pratar Lisbet Du.
6 maj 2013 . Oavsett hur det förhöll sig så bestämde dom sig för att titta närmare på vilken
sorts provokation som väckte mest aggressivitet hos försökspersonen, beroende på om
vederbörande hade en narcissistisk eller psykopatisk läggning (fast på svenska säger vi
antisocial personlighetsstörning istället för.
1 jun 2012 . Psykopater i arbetslivet. "Snakes in suits" heter en fascinerande bok av
psykopatiforskarna Paul Babiak och Robert Hare (den är också billig!). Undertiteln säger
kanske mera: "When psychopaths go to work". Den fullt utvecklade, kliniske psykopaten,
utmärks av våldsbenägenhet, missbruk, en manipulativ.
7 sep 2016 . Efter framgångarna med boken ”Psykopater i arbetslivet” ger författarna Mike
Florette och Lisbet Duvringe nu ut ytterligare en bok – ”Kvinnliga psykopater”. Foto: Joey
Abrait. Psykopater kan ställa till med mycket elände för ett företag, och kvinnliga psykopater
är skickligare på att manipulera verbalt än män.
12 nov 2003 . Ett ohanterligt kaos sprider sig, sjukskrivningarna ökar och det enda som
återstår är att försöka rädda sitt eget skinn genom att lämna arbetsplatsen. För du är vanmäktig

mot . Lars-Olof Tunbrå är chefsrekryterare och författare till boken psykopatiska chefer, lika
farliga som charmiga. Han menar att det.
Syftet är att undersöka hur HR-personal och bemanningsföretag går till väga vid rekrytering
samt hur väl rekryteringsprocessen fungerar för att undvika psykopater. Syftet är också att
undersöka hur rekryteringsansvariga ser på fenomenet psykopater i arbetslivet och hur dessa
kan anses vara en felrekrytering. I uppsatsen.
Språkvetare. Sveriges ledande expert på rampfeber med 10 års erfarenhet samt röstcoach med
15 år i branschen. Författare till böckerna Har du en psykopat på jobbet? samt Rampfeber och
konsten att hantera den. Erbjuder kurser och föredrag om psykopater i arbetslivet. <div
class="LI-profile-badge" data-version="v1".
24 Jan 2015 - 8 min - Uploaded by NyhetsmorgonNyhetsmorgon i TV4 från 2015-01-24: Att
ha en psykopat som arbetskamrat är vanligare .
Jag hade för en tid sedan det stora nöjet att vara med i TV4 där vi pratade om psykopater i
arbetslivet. Se klippet här >>. I mitt arbete har jag coachat, utbildat och genomfört ett stort
antal kvalificerade personbedömningar för många olika kunders räkning. Jag har tidigare
arbetat bland annat på Assessio international där jag.
Psykopater i arbetslivet. Psykopater ser ut som du och jag och har förmåga att spela
känslosamma, empatiska och charmiga. Vi har mött dem och fallit för deras charm och
sympatiska intryck. Men det är inte hela sanningen, psykopaten spelar en roll för att dölja det
som finns under ytan. De finns överallt, som din granne,.
Psykopater är skickliga på att lura journalister, rekryterare och HR-personal. Lika skickliga är
de på att dupera kolleger, chefer, ledning och styrelse. För psykopater är lögner en sport. Men
psykopaternas taktik kan genomskådas. I den här boken får du krypa under skinnet på
psykopaterna och följa deras väg i arbetslivet.
5 mar 2003 . Det finns personer ute i arbetslivet som är så störda att de är farliga för sin
omgivning. Men det uppmärksammas sällan. De utsatta talar oftast inte om det och andra på
arbetsplatsen är antingen rädda och kuvade eller vill inte se. – Vi tror att psykopatiska
människor bara finns i fängelser eller på sjukhus.
8 apr 2016 . Mike Florette och Lisbet Duvringe har tillsammans skrivit en rad böcker i ämnet
arbetsmiljö. Senaste boken “Psykopater i arbetslivet” har väckt stor nyfikenhet inte minst i
teve, radio och tidningar. Till hösten släpper de en ny bok om kvinnliga psykopater,
manipulation och sex som ges ut på Ekerlids förlag.
12 sep 2016 . Läs den för att få tips och råd kring hur du upptäcker psykopater redan vid
rekryteringstillfället, hur du hanterar en anställd, hur du avslutar och hur du inte går på samma
nit igen , säger Helga Laurin, förläggare på Liber . - Vår okunskap ger psykopater fribiljett i
arbetslivet, säger Christina Davisson .
Fler ämnen. Arbetspsykologi · Psykologi · Tillämpad psykologi · Medicin · Psykiatri ·
Psykiska sjukdomar. Upphov, Lisbet Duvringe och Mike Florette. Utgivare/år, Stockholm :
Mike Florette Production 2015. Utgåva, 1. uppl. Format, Bok. Kategori. För vuxna. ISBN, 97891-979342-3-7, 91-979342-3-2. Antal sidor, 222 sidor.
hygge for folk som man inte gillar", säger. Patrick Littorin, psykologutbildad civil- ekonom,
strategisk rådgivare och mång- å-ig rekryterare på ledningsnivå. Han får medhåll av Lisbet
Duvringe och Mike Florette, som i dagarna gav ut boken ”Psykopater i arbetslivet”. ”Att
springa runt och sätta psykopat- stämpel på folk ställer.
1 aug 2003 . Forskningen om psykopater har hittills mest riktat in sig på kriminella. Men
psykopaterna finns mitt ibland oss och är kanske fler än vi tror. De är svåra att upptäcka
eftersom de fungerar i arbetslivet. Men den som fått en psykopat till chef gör bäst i att snabbt
som ögat söka ett annat jobb. Uteslut alternativet att.

Pris: 207.00 SEK. Skickas inom 1 – 2 vardagar. Köp boken Psykopater i arbetslivet (ISBN
9789197934237) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen. CDON.COM är Nordens
största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara boken Psykopater i
arbetslivet utan titta även runt bland tusentals andra.
29 maj 2016 . Även om det är inom arbetslivet som de flesta stöter på vardagspsykopaten
poängterar Petra Holst att "Bländad" är inte är en bok om arbetsmiljöproblem. – Det är framför
allt en spänningsroman där jag vill skildra mänskliga relationer, säger hon. Om du gillar våra
artiklar, klicka på den här länken och följ.
24 feb 2016 . Psykopati är ett ämne som seglat upp högre på samtalsagendan de senaste åren.
Ändå är det ett relativt tabubelagt ämne i samband med arbetsplatsen. Det sägs ju att psykopati
är överrepresenterat bland chefer, men stämmer verkligen det? Vad är kännetecknen för en
psykopat? Och hur påverkar.
17 okt 2017 . Jämlikhetskrav i styrelser och ledning öppnar dörren för dem liksom en strävan
efter fler kvinnor på chefsposter i både privat näringsliv och offentlig sektor. Utan kunskap
om hur psykopater i arbetslivet fungerar, riskerar man att på så vis att få en kvinnlig psykopat
på halsen. Kvinnliga psykopater använder.
22 nov 2016 . Det beror på vilken position du har och vilka relationer du har knutit på
arbetsplatsen. Har psykopaten arbetat där längre än du, är du sannolikt redan baktalad hos
chefer och ledning. Är arbetet värt att ta strid för, håll ihop med kolleger du kan lita på och
kontakta ditt fackförbund, Arbetsmiljöverket eller.
13 sep 2016 . Boken vänder sig dels till personer i arbetslivet som har råkat ut för psykopater,
och dels till personer som vill förebygga angrepp från dem. Christina menar själv att störst
nytta har nog de som blivit drabbade av psykopater men som inte har hittat något bra sätt att
hantera situationen. Boken syftar alltså till.
14 mar 2014 . Det är svårt att fastställa hur många psykopater det egentligen finns. Men enligt
en undersökning citerad av Reuters hade 26 procent av de 500 amerikanska och brittiska
seniora företagsledare tillfrågade "observerat eller haft personlig kontakt av felaktigt beteende
på arbetsplatsen" och 24 procent ansåg.
6 mar 2015 . Lisbet Duvringe och Mike Florettes nya bok "Psykopater i arbetslivet" belyser det
faktum att psykopater är ett reellt och allvarligt arbetsmiljöproblem..
29 nov 2015 . Psykopaten är totalt opåverkad av vad andra tycker och är helt enkelt en mycket
obehaglig och skadlig person för den arbetsplats där hen finns. En hal och smidig kameleont.
Psykopaterna i arbetslivet vill och behöver och måste skaffa sig makt för att kunna utnyttja
andra för egen vinning. De gör allt för att.
13 okt 2016 . Det finns nästan inget skrivet om kvinnlig psykopati. Därför har Mike Florette
och Lisbet Duvringe, båda författare, föreläsare och ledarskapsutvecklare, skrivit boken
Kvinnliga psykopater Mästare i manipulation på arbetsplatsen. – Idén växte fram under våra
chefsutbildningar. Manlig och kvinnlig psykopati.
Psykopater i arbetslivet. I organisationspsykologin används ordet psykopater om personer
som kännetecknas av egoism, okänslighet, känslokyla, impulsivitet. De upplevs som visionära,
karismatiska och orädda, beredda att fatta snabba beslut. I kombinationen psykopati,
narcissism och maciavellism (den så kallade mörka.
Föreläsningar. Jag brukar föreläsa för många olika målgrupper inom såväl universitet som
näringslivet. Min ansats är att omvandla avancerad vetenskap till påtaglig och lättförståelig
information som kan appliceras i det vardagliga livet. Mina vanligaste föreläsningar (klicka på
titeln för mer information):. Stressa rätt och finn.
26 jan 2012 . Jag hoppas även att artikeln kan blåsa liv i debatten om psykopater på
arbetsplatsen. Det är ett ämne som har blivit allt viktigare i takt med att utbildning och

erfarenhet ställs åt sidan till förmån för den sociala kompetensen på anställningsintervjuer och
det är inget annat än mumma för charmigt manipulativa.
13 feb 2017 . PSYKOLOGI. Jobbar du på ett företag med minst 50 anställda är risken stor att
det finns en psykopat bland er. Det hävdar författaren och mentala tränaren Christina
Davisson. – Genomför aldrig anställningsintervjuer ensam, säger hon som tips. När ett företag
får in en person med psykopatiska drag i.
Hur gör du när du misstänker att det finns en psykopat på jobbet? Vi tar avstamp i modern
hjärnforskning och berättar vilka kännetecken psykopater har.
5 maj 2015 . En metod som rekommenderas för den som väljer att ta upp striden med en
psykopat är att dokumentera allt. ”Bara fakta kan rädda dig mot den mästerljugande
psykopaten”, skriver psykologerna Lisbet Duvringe och Mike Florette i Psykopater i
arbetslivet. Det är bekvämt att stämpla en person som är elak i.
Så känner du igen en psykopat på arbetsplatsen · Så känner du igen en kvinnlig psykopat · Så
känner du igen en psykopat · Denise Rudberg: "Man går runt på glas". UR Play. Hur känner
man igen en psykopat? Att bemöta personlighetsstörningar · Personlighetsstörningar - kriterier
och symtom · Barn som bevittnar våld i.
Begreppet psykopat används lite slarvigt om allsköns besvärliga typer i arbetslivet, men psykopati är en allvarlig personlighetsstör- ning som kan variera i omfattning och grad och även ha
inslag av narcissism. – en annan personlighetsstörning som karaktäriseras av ett sjukligt
självhäv- delsebehov och en överdriven.
Så lär du dig att känna igen en kvinnlig psykopat på arbetsplatsen.
Den relation man har till en psykopatisk överordnad i arbetslivet, ägaren, speciellt i mindre
företag, eller chefen på arbetsplatsen, står i en särställning på mer än ett sätt.
Beroendeställningen som offret befinner sig i är uppenbar, men oftast har man medoffer att
"stöta och blöta" problemet med. I så måtto har man en bättre.
18 nov 2017 . Personer med narcissistiska, psykopatiska och macchiavelliska
personlighetsdrag är de som ofta skapar problem på jobbet. Magnus Lindén på Lunds . Ringer
man bara till den nuvarande arbetsplatsen så finns risken att de ger ett bra omdöme för att bli
av med personen. Men psykopaterna har ofta.
2015. Mike Florette Production of Sweden. Vad händer egentligen med oss och vår
arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt beteende och du utsätts för det
dagligen? Vem är egentligen psykopat och varför ljuger de och manipulerar både
ledningsgrupper, medarbetare och kollegor? Hur hantera…
Vad händer egentligen med oss och vår arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt
beteende och du utsätts för det dagligen? Vem är egentligen psykopat och varför ljuger de och
manipulerar både ledningsgrupper, medarbetare och kollegor?.
30 jan 2017 . Psykiatern, författaren och den före detta riksdagsmannen och ministern Claes
Andersson säger att han står bakom sitt uttalande i De äldres råd på Yle Vega på måndagen.
Donald Trump lider av en personlighetsstörning, säger han.
9 sep 2013 . Psykopaten lever i nuet vilket innebär att den inte lägger ned energi på studier.
Tvärt om kännetecknas de av hög frånvaro i skolan. När psykopaten kommer ut i arbetslivet
blir det jobbigt, de saknar ansvarskänsla, känner ingen lojalitet med vare sig arbetskamrater
eller företaget och de tröttnar snart på sina.
Vissa psykopater kan klara att i arbetslivet följa normer, regler och lagar, åtminstone på ett
ytligt plan. Ofta är dock psykopatisk personlighetsstörning förknippat med normlöshet,
oförmåga att behålla en anställning och inblandning i konflikter på arbetsplatsen. Missbruk
och kriminalitet är vanligt, detta delvis beroende på att.
29 dec 2014 . Psykopater är ett ämne med hög dragningskraft både i böcker och i film. Trots

att så många som var tionde svensk kan vara psykopat, finns det väldigt lite svensk forskning,
inte minst om förekomsten i arbetslivet. Föreläsarna och författarna Mike Florette och Lisbet
Duvringe kommer nästa månad ut med.
2 feb 2007 . Författaren och chefsrekryteraren Lars-Olof Tunbrå talar om psykopater i
arbetslivet. Det är ofta chefer, men kan också vara kolleger, som har ett beteende som skapar
kaos, lämnar psykiska skadade människor efter sig och som kostar mycket pengar varje år.
För fyra år sedan kom hans bok ”Psykopatiska.
Stort intresse för Elisabeth Bjufors föreläsning om psykopater på arbetsplatsen!
Chefsnätverket Close - 25 oktober, 2013. Fotograf: www.jakobmagnusson.se. Även denna
gång var det väldigt många av våra medlemmar med gäster som var intresserade av denna
ständigt aktuella fråga. Frukosten hölls i Berghs School of.
Psykopater i arbetslivet – hölls 2016. Lisbet Duvringe och Mike Florette är experter på
psykopatiskt beteende och psykosocial arbetsmiljö. De har stor erfarenhet av och akademisk
utbildning inom psykologi, retorik, organisation och ledarskap. De har tidigare skrivit böcker
om arbetsmiljö, ledarskap och kreativitet på jobbet.
17 aug 2015 . Experten: 5 tips som hjälper dig hantera psykopater i arbetslivet.
7 okt 2016 . Parets förra bok, "Psykopater i arbetslivet", fick stor uppmärksamhet när den kom
ut i fjol. Inte minst tack vare författarnas sätt att varva kunskap med ett lättare, underhållande
anslag. – Reaktionerna var massiva, och fortfarande varje vecka hör människor av sig, gråter
och berättar, och tackar för att vi tagit.
12 mar 2015 . Format: Epub med vattenmärke Vad händer egentligen med oss och vår
arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt beteende och du utsätts för det
dagligen? Vem är egentligen psykopat och varför ljuger de och manipulerar både
ledningsgrupper, medarbetare och kollegor? Hur hanterar man.
Köp Psykopater i arbetslivet. Vad händer egentligen med oss och vår arbetsmiljö när kollegan
eller chefen har psykopatiskt beteende och du utsätts för det .
Väldigt charmig, smart och supertrevlig – men alltid med en dold agenda. En psykopat har
noll samvete och går över lik på arbetsplatsen för att nå sina egna egoistiska mål. fre, 2016-0916 14:24. Säg psykopat och det är lätt att börja tänka på samhällsfarliga monster som begår
fruktansvärda brott. De finns naturligtvis.
8 nov 2006 . En psykopat på arbetsplatsen ställer till kaos, slickar överordnade och ljuger om
allt och alla för vinnings skull, trakasserar arbetskamrater speciellt de som inte fogar sig, ljuger
och försöker få andra osams, det är ofta anledningen till att många inte orkar och söker annat
arbete allt för att komma ifrån den.
22 nov 2017 . I arbetslivet, vilket är det område där man oftast talar om psykopater blir detta
som tydligast. Det är det beteende personen uppvisar i ett specifik sammanhang som kommer
att påverka företagets anseende, lönsamhet och produktivitet. Det kommer även att påverka
relationerna och arbetsmiljön inom.
Vad händer egentligen med oss och vår arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt
beteende och du utsätts för det dagligen? Vem är egentligen psykopat och varför ljuger de och
manipulerar b.
Berätta om din bok! Boken handlar om psykopatiskt beteende på arbetsplatsen som många är
berörda av. Vi svarar på frågor som: Vad händer egentligen med oss och vår arbetsmiljö när
kollegan, kunden eller chefen har psykopatiskt beteende? Vem är egentligen psykopat och
varför ljuger de och manipulerar både.
Buy Psykopater i arbetslivet 1 by Lisbet Duvringe, Mike Florette (ISBN: 9789197934237) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
15 okt 2010 . Är lite insnöad på psykopater i arbetslivet (som du märker). Har stött på dem,

troligen i kvadrat. Hur punkteras ett team där överordnad och underordnad chef kan vara av
samma materia, där fokus funnits på den ena (underordnade som troligen är identifierad) men
den som har mandat att göra något, den.
LIBRIS titelinformation: Psykopater i arbetslivet [Elektronisk resurs]
Vad händer egentligen med oss och vår arbetsmiljö när kollegan eller chefen har psykopatiskt
beteende och du utsätts för det dagligen? Vem är egentligen psykopat .
Kvinnliga Psykopater - mästare i manipulation på arbetsplatsen. Lisbet Duvringe, Mike
Florette 169 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Oväder i hjärnan: Klimathot på jobbet. Lisbet
Duvringe, Mike Florette 75 kr. Läs mer. Önska. Nya e-böcker · Sammansvärjningen : Hur
Ryssland hjälpte Donald Trump in i Vita huset · Sjusiffrigt.
30 mar 2003 . Men man har inte diskuterat psykopatiska organisationer och hur destruktiva
ledarskap kan påverka arbetsmiljön. Han känner heller inte till att det förekommer forskning i
ämnet psykopati i arbetslivet. Däremot kan han när han tagit del av artiklarna om farliga chefer
tänka sig att omfattningen är större än.
Ladda ner Kvinnliga Psykopater - mästare i manipulation på arbetsplatsen av Lisbet Duvringe
och Mike Florette som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!
Psykopater i arbetslivet - Hur du hanterar psykopater och psykopatiskt beteende i arbetslivet.
Lisbet Duvringe och Mike Florette. ”Empati, nej den sjukdomen har jag aldrig lidit av”
Psykopater har länge fascinerat och skrämt oss människor. Lisbet Duvringe och Mike Florette
har skrivit två böcker, "Psykopater i arbetslivet".
Gillar inte härskartekniker, mobbning och psykopater i arbetslivet! Läst fil. kandidat i
psykologi och har utbildning i rekrytering och arbetsrätt samt en hel radda utbildningar inom
ämnet. Ledarskap Som chef kan det ibland kännas - Hjälp! Jag är med personal! Förståelse för
skillnaden mellan din yrkesroll och ditt privata jag.
7 sep 2016 . PSYKOPATER PÅ ARBETSPLATSEN. Forskning och media har länge fokuserat
på manliga psykopater. Men hur mycket vet forskarna egentligen om kvinnliga psykopater och
hur uttrycks det unika kvinnliga psykopatiska beteendet på jobbet? Stämmer det att kvinnliga
psykopater använder sig av skvaller,.
24 jan 2015 . Att ha en psykopat som arbetskamrat är vanligare än man tror. - Det finns väl 15
psykopater här i TV4-huset statistiskt sett, säger Mike Florette som tillsammans med Lisbet
Duvringe skrivit boken "Psykopater i arbetslivet".
Psykopater i arbetslivet. Lisbet Duvringe, Mike Florette. Häftad. Mike Florette Production of
Sweden, 2015-03-12. ISBN: 9789197934237. ISBN-10: 9197934232. Priser för 1 ex. Ändra
Antal.
LÄS ONLINE >>> http://ebookbit.com/book?
k=Psykopater+i+arbetslivet&lang=se&isbn=9789197934237&source=mymaps&charset=utf-8
Psykopater i arbetslivet Utifrån detta har de skrivit boken Psykopater i arbetslivet och båda har
även lojalitet med någon utom med sig själv”, säger Lisbet Duvringe. Det finns väl 15.
24 mar 2015 . Det bygger de på forskning som säger att det finns mellan en och tre procent
psykopater i befolkningen. Personer med så allvarliga psykiska störningar fungerar ofta inte i
samhället, utan sitter till exempel i fängelse för brott. Men även i arbetslivet kan man räkna
med den här andelen psykopater, enligt Mike.
13 okt 2015 . Psykopater mobbar, struntar i rutiner, har auktoritetsproblem och
mellanmänskliga problem, de manipulerar och saboterar. Botemedlen: . Föreningen MINE,
som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har
tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta.
23 nov 2016 . De narcissistiskt lagda psykopaterna är också mediebegåvade, menar Christina
Davisson. Men när psykopaten väl har etablerat sig på arbetsplatsen blir det garanterat

problem. – En psykopat vänder folk mot varandra och tilliten sjunker. De är experter på att ta
fram det sämsta hos människor och sprida.
Psykopater spelar teater på heltid. De har tränat sedan barnsben och är ytterst skickliga på att
gestalta sina roller. Det första intrycket är väl inövat och deras bedrägliga charm öppnar dörren
för dem i arbetslivet. Psykopater söker sig till branscher med flexibla gränser där spänning och
tävling är givna inslag. De tävlar för att.
Vad gäller psykopater så handlar allt om makt och kontroll över andra. På arbetsplatsen tar
psykopaten makten från "offret" genom att bl.a., bakom ryggen på "offret", sprida falska
rykten om honom/henne. Det handlar alltså om förtal. Men, psykopater är inte 'smarta' och
genom de osanningar som psykopaten sprider om.
Pris: 203 kr. häftad, 2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Psykopater i arbetslivet av
Lisbet Duvringe, Mike Florette (ISBN 9789197934237) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Inspirationen till den här uppsatsen föddes en lördagsmorgon framför nyhetsmorgon där
ämnet psykopater i arbetslivet diskuterades. Sedan dess har vi läst allt vi kommit över gällande
psykopater och hur man kan arbeta för att undvika dessa vid rekrytering. Vi vill rikta ett stort
tack till respondenterna som har medverkat i.
8 jun 2009 . Dessa utgörs av tio historiska aspekter (tidigare våld, debutålder,
relationsstabilitet, problem i arbetslivet, missbruk, psykisk störning, psykopati (PCL-R), tidig
missanpassning, personlighetsstörning, misslyckad villkorad övervakning), fem risk/kontextaspekter (realistisk planering, tillgänglighet/tillsyn,.
8 jan 2014 . De flesta har någon gång råkat ut för psykopater på jobbet eller i andra
sammanhang. Särskilt bland chefer hittar man dem. – De kan ställa till stor skada om man inte
stoppar dem i tid. Man brukar räkna med att närmare fem procent av alla chefer är psykopater,
säger chefsrekryterare Lars-Olof Tunbrå, som.
5 mar 2007 . Psykopater finns i många organisationer. De ställer till stor skada – både som
medarbetare, kollegor och som chefer. Boken Psykopatiska chefer handlar om hur man
hanterar psykopater i arbetslivet.
12 jun 2017 . Det går alltså två till fyra psykopater på 100 personer (s. 18). Erikson hjälper oss
förstå vilka tekniker psykopaten använder när han förför och utnyttjar människorna omkring
sig, vare sig det gäller i familjen, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang, så att vi ska
kunna avslöja och förhindra att bli utnyttjade.
Jämför priser på Psykopater i arbetslivet (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Psykopater i arbetslivet (Häftad, 2015).
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