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Psykopati og organisation – et psykologisk perspektiv 
 

Nikolaj Lunøe 
 
En overgang arbejdede jeg som såkaldt “klinisk” psykolog i skolevæsenet. Tilfældet ville, at jeg 
omtrent samtidig blev bedt om at tale med to drenge, hvis opførsel umiddelbart måske kunne 
synes beslægtet. 
 
Case 1: Blodgummer 
Den ene dreng var lige fyldt syv år og gik i første. Hans klasselærer forklarede, at han ganske 
pludselig kunne finde på at sende en knytnæve i ansigtet på de andre børn. Blodgummer, næse-
blod, gråd samt tænders gnidsel. Kammeraterne var bange og kunne ikke længere lide ham. Deres 
forældre var vrede og forlangte handling. 
 Han stod foran mit kontor, en lille mut fyr, og kikkede ned i gulvet. Man kunne nærmest se, 
hvad jeg senere blev sikker på: At han opfattede skolen som et ubehageligt, uoverskueligt sted, 
der var imod ham. Og nu skulle han oven i købet tale med en fremmed mand. 
 Det var ikke nemt at få en samtale i gang. Ikke kun, men også fordi et psykologkontor på en 
skole er fuldt af legetøj (beregnet på brug i legeterapi), som distraherede ham. Især havde han 
svært ved at få øjnene fra et par røde boksehandsker. 
 Han spurgte (pænt), om han måtte prøve dem? Jeg sagde, at det måtte han gerne. Da han hav-
de fået dem på, virkede det, som om han følte sig lidt bedre tilpas. 
 Så spurgte han, om han måtte slå på noget? Jeg sagde, at det måtte han gerne. Bordet? Ja. Han 
bankede et par gange i bordpladen. Så spurgte han, om han også måtte slå på døren? Jeg sagde, at 
det måtte han gerne. Han buldrede løs — døren gav megen mere lyd fra sig end bordet — og 
virkede fornøjet. Men stadig prøvende og usikker på, om ikke dette var for godt til at være sandt? 
Jeg forklarede ham derfor, at den slags ting måtte han gerne gøre her på mit kontor. Men han 
skulle ikke gøre dem udenfor, for så ville lærerne blive vrede. 
 Så spurgte jeg, hvorfor han slog de andre børn i klassen? Han forklarede, at det var, fordi de 
var uartige. Jeg spurgte om han kunne fortælle hvordan og hvornår? Han sagde, at forleden var 
lærerinden gået ud af klassen og havde forinden sagt, at de skulle være stille, mens hun var væk. 
Og det havde han også været. Han havde siddet helt stille. Men hans sidekammerat havde snak-
ket og pjattet. Så havde han prøvet at stoppe ham. Alligevel var det ham (altså min klient), læ-
rerinden havde skældt ud. Det var uretfærdigt. 
 Jeg roste ham og sagde, at hvis alle børn var lige så gode som han til at være stille, når lærerin-
den var ude af klassen, så ville skolen være et vidunderligt sted. Det mente han også. 
 Så sagde jeg, at jeg syntes, at det ikke var rart, at alle blev så vrede på ham — og at det måske 
derfor alligevel ville være bedre, hvis han kunne øve sig i ikke at slå? Han mumlede noget. Jeg er 
ikke sikker på, at han var enig.  
 Jeg spurgte ham, om han vidste, hvor Obs’en (observationsklassen — sådan nogle havde man 
dengang) lå? Det vidste han ikke. Jeg foreslog, at vi gik sammen ned i Obs’en og spurgte, om han 
måtte løbe derhen, hvis han blev vred? I stedet for at slå. Så kunne han lære vejen — og bagefter 
kunne vi spørge hans lærerinde og klassekammerater, hvad de sagde til det? Det gik han med på. 
 Jeg regnede ikke med, at han ville kunne holde denne “aftale” (som naturligvis mere var et 
pålæg — men pædagoger og lærere kan bedst lide at kalde deres ordrer for “aftaler”) i første om-
gang, og det gjorde han heller ikke. Bli’r man vred, så går naturen over optugtelsen. Men en dag 
løb han faktisk ud af klassen og hen i Obs’en (muligvis bare fordi han kedede sig) — og så roste 
vi ham, fordi han havde været så klog.  
 Parallelt med dette udviklede han en leg, som han gentog (og helst ville bruge al tiden på), hver 
gang han besøgte mig på mit kontor: Først stillede han omhyggeligt en hel masse såkaldte “myre-
soldater” (små figurer af plastik, ca. 1½ cm høje) sirligt op på en lang række på bordet. Derefter 
steg han op på min stol, iført de røde boksehandsker, og knaldede for fuld kraft sidstnævnte ned i 
myresoldaterne, der gik i stumper og stykker. “Hej Rudy!” råbte han hver gang.  
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 Rudy var skolens inspektør. Hans kontor lå lige over for mit. Men jeg opdagede ret hurtigt, at 
min klient ikke anede, hvem Rudy var. Han genkendte fx ikke Rudy, når vi sammen passerede 
ham på gangen. “Rudy” var bare en autoritetsfigur — et navn på noget af alt det, der er fremmed 
og ondt. 
 Når han havde gentaget denne procedure et par gange, trimlede min klient om på gulvet. Han 
lo, så tårerne trillede — samtidig med, at han blev pæon-rød i hovedet. Jeg tolkede denne kombi-
nation som tegn på, at han følte, at han lige havde foretaget sig noget uhyre lyst- og frydefuldt — 
men også noget, der var meget, meget uartigt, og meget, meget forbudt.  
 Ergo havde drengen en samvittighed. En indre forbundsfælle for psykologen, som jeg kunne 
samarbejde med. 
 I løbet af de følgende måneder holdt han helt op med at slå — og gik i stedet over til verbale 
grovheder. “Spasser,” “luder” og den slags. Det var et stort fremskridt, syntes jeg selv. 
 Det syntes hans klassekammerater også. 
 
Case 2: Debattøren 
Den anden dreng var en lang, rødhåret, beleven fyr. Han hilste venligt og utvungent, da vi mød-
tes — skænkede endda te for mig, uopfordret, efter vi havde sat os ved mit bord. Denne fore-
kommende og dannede opførsel harmonerede fint med den kendsgerning, at han var næsten fire 
år ældre end klient nr. 1 (altså ti) og gik i fjerde og var dygtig til dansk og matematik. 
 Men måske knap så godt, forekom det mig, med den begivenhed, der ifølge hans gymnastiklæ-
rer var grunden til, at denne (i samråd med klasselæreren) havde ment, at psykologen nu måtte 
ind i billedet. Klient nr. 2 havde nemlig været i slagsmål med en anden dreng i omklædningsrum-
met til gymnastiksalen. Det er måske i sig selv ikke så usædvanligt. Men hvad der hverken huede 
gymnastiklæreren eller mig, var, at dette slagsmål var endt med, at min nye klient havde siddet 
ovenpå klassekammeraten og, med et fast tag i hans ører, vedholdende dunket dennes baghoved 
ned i flisegulvet. De andre drenge havde ikke kunnet stoppe ham — men fik tilkaldt læreren, som 
var blevet oprevet og vred. 
 Klient nr. 2 kom, i modsætning til klient nr. 1, fra et bogligt hjem. Hans konversation var fly-
dende, tangerende det elegante (for alderen). Den anden dreng (ham, hvis hoved han havde dun-
ket) havde længe irriteret ham, forklarede han. En duksetype, hvilket han fandt udfordrende. Så-
dan nogle måtte jeg da kende? Han beklagede sin handling. Naturligvis. Det var en smutter. Men 
den anden havde fortjent en lærestreg. Den havde fået, og det havde virket. Nu var han mindre 
kæphøj. 
 Jeg havde (og har) ikke andet end mit eget fejlbarlige skøn at bygge på. Men jeg fik ret hurtigt 
den fornemmelse — som mest byggede på, hvad jeg mente var perception af bestemte kendetegn 
ved hans “mikro”-adfærd (ublu øjenkontakt, tonefald, mimik, gestik), kombineret med egen “past 
experience” — at denne klient kunne jeg ikke stole på. Lidt mere præcist udtrykt var min fornem-
melse, at han og jeg relativt let ville kunne blive enige om, hvad der er rigtigt og forkert her i ver-
den, og at han på en dyb måde ville føle, at jeg havde ret — så længe han befandt sig på mit kon-
tor. Men så snart han gik ud ad døren, ville han opleve (mente jeg), at der nu forelå en radikalt ny 
og forandret situation — hvor de ting, som han og jeg havde “aftalt,” ikke længere havde gyldig-
hed.  
 
Håndtering af psykopati: Syv regler 
I stedet for at iværksætte et terapeutisk-pædagogisk forløb, besluttede jeg derfor at sammenkalde 
alle min klients lærere til et møde, hvor jeg forelagde et udkast til et kompenserende ditto. Jeg 
fortalte dem, at drengen efter mit skøn manglede en af de forudsætninger, hvis tilstedeværelse vi 
ellers stiltiende tager for givet, når vi arbejder med børn (eller for den sags skyld voksne). Jeg be-
skrev denne forudsætning som evnen til automatisk og ufrivilligt at opleve en følelse af, at noget, 
man har mulighed for at foretage sig (eller måske allerede har gjort), er (eller var) forkert — og 
understregede, at denne følelse ikke måtte forveksles med fravær af viden (forstået som noget 
kognitivt, intellektuelt eller rationelt). 
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 Jeg foreslog, at de på grundlag af denne antagelse burde arbejde ud fra følgende tommelfinger-
regler: 
 

1. Kompenserende ydre-styring: Uanset, om de brød sig om det eller ej, var de nødt til at kom-
pensere for drengens manglende evne til at udvikle en konsistent indre-styret selvbe-
grænsning ved i stedet at iværksætte og opretholde en ydre sådan. Sagt på godt dansk 
skulle de med andre ord standse ham, hver eneste gang han var på vej til at lave gale stre-
ger, og generelt holde ham i ørerne (evt. også bogstaveligt). Når drengen foretog sig no-
get, der var forkert, skulle de fx kort sige: “Det ved du godt, du ikke må. Sæt dig ned og 
gør sådan-og-sådan.” De skulle styre ham — også rent fysisk. 

2. Magt-overlegenhed: Dette skulle gøres på en sådan måde, at han altid fornemmede, at de var 
stærkere end ham, og at det ville være uklogt af ham at opponere eller sætte sig til mod-
værge. De skulle med andre ord i enhver situation gøre det klart, at de “havde magten,” 
og at han ikke havde den — og aldrig forsøge at behandle drengen som en “ligeværdig” 
samtalepartner e.lign. 

3. Ingen begrundelser: De skulle aldrig begrunde disse påbud eller tilrettevisninger, eftersom 
drengens vanskelighed ikke bestod i manglende kendskab til de normer, der gælder for 
vores daglige omgang med hinanden, og heller ikke i en manglende intellektuel forståelse 
for deres funktion — men derimod i fraværet af en afgørende indre forudsætning for at 
kunne omsætte en sådan viden til handling (in casu selvbegrænsing). 

4. Ingen straf: De skulle altså optræde myndigt, men aldrig skælde ham ud eller på anden må-
de straffe ham — da han efter mit skøn ikke var i stand til at profitere af straf. Desuden 
ville de risikere, at han opfattede dette som tegn på svaghed (eller uretfærdighed). 

5. Ingen appel til samvittigheden: De skulle aldrig forsøge at appellere til hans samvittighed eller 
“bedre jeg.” Dette ville efter min opfattelse være ensbetydende med at bede ham benytte 
en evne, som han hverken besad eller havde mulighed for at udvikle — og derfor både 
uretfærdigt og virkningsløst. 

6. Opgaven er uafsluttelig: De burde indstille sig på, at denne indsats var en, de var nødt til at 
opretholde, så længe drengen gik på skolen (dvs. fem eller seks år endnu). Det var, mente 
jeg, ikke realistisk at forvente, at han ville kunne “internalisere” vores synspunkter og be-
stræbelser. Derfor kunne “behandlingen” (som ikke var nogen behandling) ikke afsluttes. 

7. Forsinke læreprocessen: Det overordnede, langsigtede mål med denne indsats skulle være at 
forsinke og hæmme hastigheden i den læreproces, der (på trods af deres anstrengelser) i et 
eller andet omfang ville finde sted, og som gradvist ville sætte ham i stand til at udvide sit 
repertoire af asociale (eller anti-sociale) gerninger. 

 
 Derpå tog jeg endnu en samtale med drengen selv. Jeg startede med at spørge, om der var 
bestemte slags mad, han ikke kunne lide? Det var der. Fx kunne han ikke udstå tomater og ost. 
(Samt personer, der spiser den slags.) Jeg spurgte, om forklaringen mon kunne være, at det, hans 
tunge faktisk smager, når han får ost eller tomat i munden, er noget helt andet (og meget værre) 
end det, som andre menneskers tunger smager? Og hvad nu hvis dem, der vil ha’ ham til at spise 
ost og tomat, slet ikke er klar over dette — men tror, at det, som de og han smager, er det sam-
me? Han grinede og sagde, at det ville han sige til sin mor. Kvik dreng! 
 Så sagde jeg, at jeg troede, at der omvendt måske også var nogle følelser, som andre menne-
sker har, men som han ikke havde — og derfor slet ikke vidste, hvordan er. Hvad nu, hvis det, 
han oplevede, når vi taler om “dårlig samvittighed” (et udtryk, vi var enige om at bruge), fx slet 
ikke var det samme som det, andre mennesker oplever?  
 Jeg sagde, at hvis dette forholdt sig sådan, så kunne det give ham nogle fordele på kort sigt. 
Der var ting, han havde let ved, som andre har svært ved, fordi de føler sig skidt tilpas ved at gøre 
dem — som når han fx fik sat duksen på plads. Men at denne fordel kunne give nogle gevaldige 
ulemper for ham på langt sigt, fordi de fleste mennesker ville ende med ikke at kunne lide ham — 
og fordi de i det lange løb ville være stærkere end ham. At dette var begrundelsen for, at vi holdt 
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ham i ørene (sådan at han ikke blev alt for upopulær) — og at selv om det ville være svært for 
ham, så gjorde han klogt i hele tiden at huske sig selv på dette og i altid gøre, som vi sagde. 
 Dette budskab (som vi brugte længere tid på at undersøge og drøfte, end jeg her har givet ind-
tryk af) var min klient mindre begejstret for. Men han var klog nok til at sige, at han forstod, hvad 
jeg mente — og vi skiltes i nogenlunde fordragelighed. 
 Tilsammen repræsenterer de syv ovennævnte tommelfinger-regler alt, hvad jeg ellers betragter 
som uproduktivt i omgangen og arbejdet med børn — eller for den sags skyld voksne: De er rigi-
de og autoritære (om end ikke grusomme), og modvirker vækst af normal selvregulering og kritisk 
eftertanke. Det forløb, de trak lærerne ud i, var humørforladt og uden ægte varme (især sammen-
lignet med det venskab, jeg udviklede med klient nr. 1). 
 Ikke desto mindre var det de samme regler, jeg lagde til grund, da jeg et år eller to senere 
snublende stablede mig op til at påbegynde en karriere som rådgiver i spørgsmål om organisation 
— og i den forbindelse i en række tilfælde (men uden nogen sinde at ønske det) blev nødt til at 
tage hånd om lignende problemer. Blot med den forskel, at psykopaterne nu var voksne, ikke 
sjældent ledere, undertiden toplederen — og i en række tilfælde den, til hvem jeg skulle sende min 
faktura (fordi han/hun havde hyret mig til at afhjælpe det, som han/hun mente var problemer i 
personalegruppen). Og jeg har brugt dem lige siden, reglerne. 
 
Psykopati og organisation: Specifik og generel relevans 
I snæver forstand er psykopati relevant for arbejdet med at udforme og lede virksomheder, fordi 
den (modsat mange andre personegenskaber) ikke umiddelbart modereres af hverken en organi-
sations (mere eller mindre permanente) design eller af dens lederes (mere fluktuerende) indgriben. 
Efter en kort diskussion af samspillet mellem “situations-” og “person-” variable i organisations-
psykologien generelt, forsøger jeg derfor nedenfor at skyde mig ind på psykopatiens “situations-
resistens” ved ret detaljeret at beskrive: Dens iagttagelige “ydre” kendetegn; hvordan den for-
mentlig opleves indefra; hvordan den påvirker andre; dens mulige kausale mekanisme, osv. — og 
forsøger at illustrere dette med en tredje case (der vedrører mit arbejde med en statslig styrelse). 
 I et bredere perspektiv er den vigtigste anledning til at interessere sig for psykopati imidlertid, 
at den kan lære os noget om mulige konfigurationer af forholdet mellem to processer, hvis betyd-
ning for fænomenet “organisation” i bredeste forstand (dvs. i og mellem alle livsvæsener) er langt 
mere grundlæggende end den, vi kender fra de formelle (og ydre) hierarkier, som vi mennesker 
har opbygget imellem os — selv om de også spiller en betydelig rolle dér: Nemlig samspillet mel-
lem samarbejde og konkurrence. Dette forsøger jeg at vise ved at skitsere et svar på spørgsmålet 
om, hvorfor fænomenet psykopati mon overhovedet eksisterer? 
 
 

DEN PSYKOPATISKE PERSON 
 
Organisations-adfærd: Situation og/eller person? 
Organisationsområdets teoriske modeller og praktiske metoder bærer på mange uløste proble-
mer, men et overskygger i betydning alle de øvrige: Nemlig splittelsen mellem “hårde” og “bløde” 
områder — som håndteres af hver sin gruppe af fagprofessionelle. 
 Det “hårde” område har udviklet metoder til organisationsdesign, dvs. til at afgøre sådanne 
spørgsmål som: 
 
•  Hvor mange niveauer skal der være i den lodrette “hakkeorden” — og hvordan kan afstan-

den mellem de enkelte “etager” defineres operationelt (og måles)? 
• Hvilke kriterier bør lægges til grund for en hensigtsmæssig vandret opdeling i “søjler” eller 

afdelinger? 
• Hvordan bør forholdet mellem “linje” og “stabsfunktioner” indrettes? Hvad skal de sidste 

have lov til? 
• Hvilke arbejdsgange og systemer skal standardiseres (og hvordan)? 
• Hvilke rettigheder og pligter skal definere det enkelte job (og hvor høj bør lønnen være)? 
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 De teoretiske modeller, der ligger til grund for sådanne metoder, er imidlertid oftest dårligt 
informeret om den viden om menneskers egenskaber og (især) forskellighed, som psykologien 
har tilvejebragt.  
 Det “bløde” område har (i sin skyttegrav) udviklet metoder, hvormed man fx kan: 
 
• Vurdere forskelle mellem mennesker — fx omfanget af dømmekraft (samt mulig tilstede-

værelse af psykopatologi) hos ansøgere til bestemte stillinger.  
• Forbedre enkeltpersoners færdigheder i forhandling, ledelse osv. 
• Understøtte tillid og samarbejde (“teambuilding”) — evt. som forberedelse af organisatori-

ske ændringer. 
• Levere afklarings-befordrende “coaching,” når ledere skal træffe vanskelige beslutninger. 

 
 De praktikere og teoretikere, der har ytret sig på dette område, tager imidlertid sjældent eller 
aldrig stilling til spørgsmål vedrørende organisationsdesign. 
 I psykologien i almindelighed (og organisationspsykologien i særdeleshed) trives en analog 
ikke-integration mellem social- og differentialpsykologi, dvs. mellem studiet af hhv. situations- og 
person-aspekter: Socialpsykologer fremhæver gerne, at der findes situationer, hvor de fleste men-
nesker synes tilbøjelige til ufrivilligt at reagere (samt frivilligt at agere) på stort set samme måde — 
og mener, at vi derfor overvejende bør søge forklaringerne på variationen i vores adfærd i ydre 
omstændigheder. Differentialpsykologer fastholder derimod, at der ikke alene er dokumentation 
for, at forskellige mennesker reagerer forskelligt på identiske ydre situationer, men tillige mange 
eksempler på, at individer også magter at fastholde bestemte frivillige principper (og/eller ufrivil-
lige reaktioner) på tværs af ret forskellige situationer — og fokuserer altså på forskellene mellem 
vore “indre” individuelle egenskaber som forklaring på denne adfærds-variation.1 
 I praksis benytter vi begge synsvinkler: For når vi designer eller justerer en organisations struk-
tur, systemer, procedurer eller kultur, så skaber vi jo mere eller mindre permanente omstændig-
heder eller situationer for de mennesker, der skal arbejde i den — vel vidende, at disse vil reagere 
herpå på måder, vi delvis kan forudsige. Med andre ord betjener vi os da, bevidst eller ubevidst, 
af anvendt socialpsykologi. Når vi derimod “bemander” (m/k) en organisation — dvs. beslutter 
hvem, der skal arbejde horisontalt sammen med hvem, eller hvem, der vertikalt skal fungere som 
ledere og medarbejdere i forhold til hinanden — så bedriver vi anvendt differentialpsykologi.2 

Normalt påvirker “ydre” organisationsstrukturer og “indre” personegenskaber altså gensidigt 
hinanden.3 Men visse træk hos enkeltpersoner synes at være noget nær “resistente” over for stør-

                                                 
1 Fx har empiriske studier vist, at nogle menneskers ærlighed og utilbøjelighed til at snyde andre er lige så hårdnak-
ket, når de pågældende befinder sig i situationer, hvor de kan vide sig fuldkommen sikre på aldrig at blive opdaget — 
som den er, når de befinder sig i situationer, hvor de bliver overvåget (og kan risikere at blive straffet, eller at deres 
omdømme lider skade). Se fx Hilbig & Zettler 2009, samt Zettler, Hilbig & Heydasch 2013. 
2 Dette kunne tale for, at vi anstrengte os for i så høj grad som muligt både teoretisk og praktisk at integrere arbej-
det med disse to sider af den samme sag. Mig bekendt har kun en enkelt metode imidlertid systematisk undersøgt 
muligheden for at kombinere dem — nemlig den, der på forskellige tidspunkter har været kendt (i en mindre kreds) 
under sådanne navne som: “Requisite Organization,” “Stratified Systems Theory” eller “The Levels of Work Mo-
del.” En introduktion hertil kan findes i Lunøe 2015, pp. 79-106. 
3 Det samlede billedet kompliceres naturligvis af, at en stor del af de “indre” egenskaber, vi hver især besidder (og 
derfor også af forskellene mellem dem), er tillærte. Dvs. de har rod i noget ydre, som er blevet “internaliseret” gen-
nem en socialiserings-proces. (En kort diskussion af forholdet mellem evolution, samfundshistorie og livshistorie kan 
findes i Lunøe 2011.) 
 Man hævder normalt, at et indbygget “bias” gør os tilbøjelige til umiddelbart at begrunde vores egen adfærd med 
henvisning til omverdens-faktorer (dvs. socialpsykologisk) — men forklare andres opførsel med henvisning til deres 
personlige særpræg (dvs. differentialpsykologisk). Se fx Jones & Nisbet 1971. Hvis jeg tør stole på min egen iagtta-
gelse (gennem 34 års arbejde som psykolog), fortolker vi imidlertid også spontant andre menneskers hensigter og 
adfærd som begrundet i omverdens-faktorer, så længe denne forekommer os nogenlunde gennemsnitlig — mens vi 
oplever den som forårsaget af indre faktorer, når den afviger fra dette gennemsnit. Hvilket er bemærkelsesværdigt, 
fordi begge oplevelser jo objektivt er lige ensidige (og dermed forkerte)! 



6 
 

steparten af den variation, som kendetegner de skiftende situationer, vi normalt befinder os i. De 
måder, hvorpå sådanne træk kommer til udtryk i praksis, påvirkes derfor ikke (sådan som det 
oftest er tilfældet med andre individuelle kendetegn) af det, vi ellers anerkender som godt orga-
nisations-design (eller god ledelse). Et eksempel på et sådant træk er netop psykopati — hvis ud-
foldelse kun påvirkes af en ret snæver klasse af ydre situations-variable.4 
 
Afgrænsningsproblemer og “biased sampling” 
Platon lod (i dialogen Faidros, afsnit 265E) Sokrates anbefale sin samtalepartner at “sondre efter 
de forskellige arter og typer, dér hvor de naturlige leddelinger er, og ikke bære sig ad som en 
klodset kok, der ikke kan finde leddene, men brækker benene over” — dvs. at vi bør søge be-
grebsligt at inddele vores opfattelse af virkeligheden dér, hvor denne opdeler sig selv. Det er sta-
dig et godt råd, men som bekendt lettere at praktisere i nogle tilfælde end andre.  
 Er psykopati fx et “dikotomt” enten/eller fænomen (på samme måde som graviditet)? Eller er 
det kontinuert og gradbøjet (sådan at man kan være mere eller mindre psykopat)? Hvis det første 
er tilfældet, kan vi håbe på at nå frem til noget, der ligner Platons ideal. Hvis der derimod er tale 
om det andet, må vi først forsøge at fastlægge en eller anden form for “måleenhed” (der da vil 
være “kunstig” i betydningen: ikke-universel), hvormed vi kan nærme os en vurdering af omfan-
get eller størrelsen af de enkelte tilfælde af psykopati, og derpå søge at “afgrænse” denne egen-
skab vha. en mere eller mindre arbitrær tærskelværdi.5 (Vel vidende at vi da ikke kan begrunde 
den begrebslige grænse med henvisning til noget, der ligner en naturlig “faseovergang” (som fx 
frysepunktet på Celsius-skalaen), fordi den virkelige grænse er “fuzzy” (på samme måde som fx 
Danmarks kystlinje).) Vi kan i så fald endvidere spørge, om psykopati er en egenskab (eller flere), 
der er til stede hos alle mennesker (på samme måde som fx fysisk højde eller evnen til at føle 
frygt), men som af flertallet bare først opleves som påfaldende eller problematisk (eller overho-
vedet perciperes), når dens omfang overskrider denne “cut off score”? Eller om der er tale om 
noget særegent, som faktisk kun findes i bestemte del-populationer (omend altså i forskellig 
grad)? 
 Ingen forestiller sig vel, at alle psykopater er ens. Men er forskellene mellem dem udtryk for, at 
der findes flere slags (eller varianter af) psykopati — eller er de forskelle, som vi mener at kunne 
iagttage blandt psykopater, i virkeligheden identiske med dem, vi også kender fra alle mulige an-
dre populationer? Mennesker er jo forskellige på talrige måder: Nogle er rige, andre fattige. Vi 
lever i forskellige kulturer, har forskellig uddannelse, og u-ens politiske, religiøse og moralske 
overbevisninger, meninger og vurderinger. Vi lever forskellige liv og gør os derfor forskellige 
erfaringer (som bliver en del af vores identitet), osv.6 
 Vi kan forestille os begge dele (altså både at der faktisk findes forskellige slags psykopati, og at 
psykopater blot er indbyrdes forskellige på samme måder som alle andre). For at finde ud af, om 
det ene eller det andet er tilfældet, må vi derfor have fat i et nogenlunde repræsentativt udsnit af 
den samlede “population” af psykopater, så vi kan tale med dem (og med de personer, de omgi-
ver sig med), undersøge dem og beskrive dem nærmere. Men så har vi balladen: Thi for at kunne 

                                                 
4 De syv regler, jeg skitserede ovenfor, udgør dog et bud på, hvordan situationsvariable kan ændres på en sådan 
måde, at psykopater faktisk reagerer på dem. Nedenfor argumenterer jeg for, at årsagen til, at reglerne virker, kunne 
være, at en appel til skamfølelse erstattes af en “appel” til frygt. 
5 Hvis vi anvender en “rating scale,” der opremser en række mulige kendetegn på psykopati, hvis tilstedeværelse 
hver især udløser et “point,” vil psykopatien næsten med sikkerhed komme til at fremtræde gradbøjet (omfanget vil 
afhængig af, hvordan man udformer de enkelte “items”). Efter min mening kan vi imidlertid ikke på dette grundlag 
afgøre, om det kontinuerte stammer fra psykopatien selv eller fra instrumentet — også (men ikke kun) fordi mange 
af forskellene næsten med sikkerhed vil stamme fra andre (dvs. kontingente, se nedenfor) temperaments-egenskaber. 
6 Det udsnit af de differentialpsykologiske forskelle, som det er lettest for os at beskrive og måle (fx vha. psykome-
triske test) — og som vi derfor ofte er tilbøjelige til at være mest opmærksomme på — er naturligvis dem, der netop 
findes hos os alle (og oftest fra livets begyndelse), men blot i forskelligt omfang (som fx styrken af bestemte evner, 
eller af ufrivillige følelser, der udløses med forskellig hyppighed, intensitet og varighed). Det er imidlertid ingen given 
sag, at disse “standardisérbare” egenskaber også altid er de vigtigste. 
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identificere de personer, der skal indgå i dette udsnit, har vi jo brug for i forvejen at kende netop 
de træk, der adskiller psykopater fra andre. 
 Videnskaben tackler normalt sådanne “cirkulære” problemer ved at pendulere mellem forskel-
lige typer undersøgelser og sammenligne deres resultater. Fx er vi glade, hvis vi kan finde fysiolo-
giske markører, der ser ud til altid at optræde samtidig med enten bestemte typer adfærd af den 
slags, vi mener at kunne iagttage udefra, og/eller med oplevelser af den slags, vi umiddelbart kun 
kender indefra (men dog både kan høre om fra andre og leve os ind i). Også selv om vi ikke kan 
gøre rede for, hvordan de første (de neurologiske mekanismer) frembringer de sidste (oplevel-
serne) — fordi de fysiologiske markører netop kan hjælpe os til at foretage en mere sikker af-
græsning. 
 For psykopatiens vedkommende forstærkes dette problem imidlertid af, at de fleste fagfolk i 
kraft af deres erhverv kun kommer i kontakt med ganske bestemte udsnit af den samlede psyko-
pat-population. Psykopater findes antagelig i alle samfundslag, men det er kun to mindre dele af 
den samlede gruppe, der nogensinde kommer i kontakt med fængselsvæsenet eller psykiatrien. 
Derfor risikerer iagttagere, hvis erfaringsgrundlag alene (eller bare hovedsageligt) stammer fra en 
af disse institutioner, nemt at komme til at forveksle “kontingente” træk med “essentielle.”7 
 Hvis man fx arbejder i fængselsvæsenet, vil man møde mange psykopater, som virker næsten 
frygtløse — i al fald i den forstand, at nogle af deres forbrydelser er udført med en dristighed, 
som få mennesker vil kunne leve op til.8 Det forekommer helt rimeligt at antage, at denne næ-
sten-frygtløshed er blandt de faktorer, der har lettet deres vej ind i kriminaliteten. Efter min op-
fattelse er det imidlertid ingen given sag, at den også er med til at gøre dem til psykopater — selv 
om det moderne psykopatibegrebs “far,” Hervey Cleckley, foreslog netop dette.9 Af to grunde: 
(1) I psykiatrien har jeg mødt mennesker, som jeg (og mine kolleger) mente at kunne kalde psy-
kopater, og som fx kunne hitte på løgnehistorier, de færreste af os ville have fantasi eller mod nok 
til at kolportere, men forekom lidet kry, når de stod over for en modstander. (2) Analogt hertil 
må vi spørge, hvordan det går til, at fx de syv regler, jeg skitserede ovenfor, udøver den (begræn-
sede og forbigående, men) “afsvalende” virkning, som de faktisk har (hvis ellers de følges konse-
kvent af et helt kollektiv, og om nødvendigt bakkes op af trusler om fx fysisk magtanvendelse) — 
også i forhold til den mere “hårdkogte” del af den samlede psykopat-population? Hvorfor lader 
psykopaten sig overhovedet påvirke af, at vi på denne måde demonstrerer vores rå magt — for 
det er jo det, der er tale om? Denne magtudøvelse må puste til en eller anden betænkelighed hos 
ham. Skal vi tro, at denne er helt igennem frivillig, “kognitiv” og “rationel” — eller er der også 
tale om et (om end beskedent) element af ufrivillig frygt? 

                                                 
7 At et træk er kontingent betyder her, at det ganske vist ser ud til at findes hos de fleste medlemmer af det popula-
tions-udsnit, vi undersøger — men fx mere kendetegner en anden population, som de pågældende tilfældigvis også 
er medlemmer af. Essentielle træk er dem, der kendetegner hele den population, der interesserer os, og kun den. 
8 Et af de mest brugte praktiske hjælpemidler til identifikation af psykopati var i mange år psykologen Robert Ha-
re’s PCL-R (Psychopathy Check List, revised), som lugter langt væk af at være baseret på den fejl, der i metode-
fagsprog kaldes for “biased sampling,” dvs. på et ikke-repræsentativt udsnit — nemlig et, der består af mennesker, 
som foruden (i psykologisk forstand) at være psykopater også (i juridisk eller sociologisk forstand) er kriminelle. Fx 
er tre af kendetegnene på Hare’s liste: Ungdomskriminalitet, tilbagekaldt prøveløsladelse og alsidig kriminalitet. Hare 
understreger, at disse symptomer kun er medtaget qua ydre sociologiske udtryk for en indre psykologisk mekanisme. 
Dette argument er legitimt i sig selv, men ændrer ikke ved, at brugen af samme kriterier aktivt medvirker til opret-
holdelsen af bemeldte “biased sampling.” (At instrumentet siden tillige er blevet anvendt i andre sammenhænge, æn-
drer naturligvis ikke ved dette, så længe den “item-pool,” der var udgangspunktet, ikke er blevet fornyet.) 
 Eftersom vi ved, at de mest iøjnefaldende fælles træk ved personer, der sidder i fængsel, er, at de: (1) Er mænd og 
(2) har en gennemsnitlig IQ, der er lavere end resten af befolkningens — mens forekomst af psykopati først kommer 
ind på tredjepladsen — er der en oplagt risiko for, at flere af PCL-Rs kendetegn mere afspejler de to første og altså 
kontingente forhold (maskulinitet og under-gennemsnitlig IQ), end psykopatiens “essens.” 
 Af samme grund må man befrygte, at PCL-Rs operative kriterier har en indbygget social slagside: Personer med 
en lav IQ, som kommer fra økonomisk dårligt stillede og socialt belastede hjem, har langt større risiko for at blive 
betegnet som psykopater — mens velbegavede personer fra velstillede hjem, der er bærere af samme kvalitative 
mekanisme, ofte slipper med at få at vide, at de er “narcissister” (eller måske “har psykopatiske træk”). 
9 Cleckley’s synspunkt er hyppigt blevet kritiseret, se fx Steuerwald & Kosson 2000. 
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Kendetegn 
Selv hvis det lykkes os at overvinde disse problemer og nå frem til noget, vi synes ligner sikker 
viden om hvilke kendetegn, der altid må være til stede, for at vi kan tale om psykopati, mangler vi 
imidlertid at tage stilling til et endnu mere alvorligt problem (der sjældent diskuteres): De fleste af 
os finder denne variant af menneskelighed besværlig og ubehagelig (måske endda frastødende). 
Men har vi seriøst belæg for at rubricere den som en sygdom (eller “lidelse”) — eller er dette blot 
noget, vi gør af fordom og bekvemmelighed?  
 Der kan for mig at se ikke være tvivl om, at psykopater tilhører den kategori af fænomener 
(eller aktører), vi karakteriserer som enten “snyltere” (når de optræder på tværs af arter) eller “gra-
tister” (engelsk: “free riders,” når de optræder mellem medlemmer af samme art) — og som vi 
kort må kunne karakterisere sådan, at et eller flere elementer (eller aktører) praktiserer “kon-
kurrence” på et område, hvor evolutionen (eller historien) ellers har frembragt et domæne for 
“samarbejde.”  
 Fra et evolutionært (eller økologisk) synspunkt kan dette vel siges i en eller anden forstand at 
gælde de fleste sygdomme? Men selv om dette kendetegn således måske udgør en nødvendig del 
af en almen karakteristik af fænomenet “sygdom,” kan det næppe være tilstrækkeligt eller udtøm-
mende. En definition heraf må for mig at se tillige inkludere den følgevirkning, at sygdom ned-
sætter individets sandsynlighed for at overleve og “give sine gener videre” — og især det sidste er 
helt klart ikke er tilfældet ved psykopati. Lad mig derfor minde om, at også homosexualitet for 
blot få årtier siden ifølge de psykiatriske diagnosesystemer angiveligt var en “sygdom.” Denne 
umenneskelige (og uetiske) vildfarelse er vi dog i det mindste sluppet ud af. 
 Det er imidlertid i den ene af de to gængse psykiatriske diagnosemanualer (og samme fags 
hjælpemidler i form af “rating scales”), at vi indtil videre kan finde det forsøg på at beskrive og 
afgrænse psykopatien (og dermed beslægtede fænomener), som for tiden godtages på bjerget:  
 (1) I det system, der udarbejdes (og udgives) af den amerikanske forening af psykiatere (kaldet 
DSM, dvs. Diagnostic and Statistical Manual), er selve kategorien psykopati forsvundet, for så vidt 
som den er blevet erstattet af en anden, der ikke er baseret på psykologiske kriterier, men der-
imod på sociologiske ditto — og som omfatter et langt større antal personer (nemlig “301.7 Anti-
social Personality Disorder”). Denne beskrivelse ser jeg bort fra her.10 
 (2) I WHO’s ICD-system (som vi anvender her til lands) er det derimod kun navnet, der er 
ændret (til “F60.2 Dissocial personality disorder”), mens selve begrebet (operationelt defineret 
ved en række symptomer) stort set er, som det altid har været. ICD-systemet tilbyder klinikeren 
seks mulige kendetegn på psykopati. Tre af dem skal være til stede, for at diagnosen kan stilles.11 
De seks mulige ICD-kendetegn er: 
 

1. En ufølsom (“hjerteløs”) ligegyldighed over for andres følelser; 
2. En iøjnefaldende og vedvarende uansvarlig indstilling (holdning) og “laden hånt om” so-

ciale normer, regler og forpligtelser; 
3. En mangel på evne til at opretholde varige forhold til andre, men ingen vanskelighed med 

at etablere dem; 
4. En meget lav tolerance for frustration og en lav tærskel for aggressive udladninger, herun-

der vold; 
5. En manglende evne til at opleve skyld, eller til at profitere af ugunstige erfaringer, især 

straf; 
6. En udpræget tilbøjelighed til at give andre skylden, eller til at fremkomme med plausible 

efterrationaliseringer (bortforklaringer) på den adfærd, der har bragt personen i konflikt 
med samfundet. 

                                                 
10 Dette har udløst betydelig kritik fra psykiaternes egne rækker — og der har, paradoksalt nok, næppe nogensinde 
været publiceret flere amerikanske forskningsartikler eller monografier, hvori ordet “psykopati” indgår i titlen, end 
efter at samme begreb forsvandt fra denne diagnose-liste.  
11 Det er karakteristisk for moderne diagnostiske systemer, at brugerne ikke bliver bedt om at vurdere, om de defi-
nerende kendetegn er til stede i større eller mindre grad. 
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 På grundlag af egne erfaringer med to (notabene: helt ikke-sammenfaldende) del-populationer 
af psykopater — nemlig dels dem, der har været i kontakt med psykiatrien, dels dem, der beklæ-
der lederposter i den offentlige og private sektor — ville jeg selv pege på 1, 5 og 6 som de tre 
kendetegn, der dækker bedst (fordi jeg er stødt på dem i begge grupper). 
 Kan vi forestille os, at sådanne kendetegn kan “føres tilbage” til en enkelt psykologisk meka-
nisme, hvis tilstedeværelse (eller fravær) kan forklare dem? Det er langt fra sikkert. Ikke desto 
mindre vil jeg nedenfor fokusere på én, som (ved at glimre med fravær) efter min opfattelse kun-
ne være en sandsynlig kandidat. 
 
Hvordan føles det at være psykopat? 
Er det lettere for den, som har absolut gehør, at forestille sig, hvordan det er at være tonedøv, end 
omvendt? Når vi, der bilder os ind ikke selv at være psykopater, vil forsøge at leve os ind i, hvor-
dan det er at være det, støder vi på det ældgamle problem om indre erfaringers “privathed” (som 
jeg jo også drøftede med min klient nr. 2). Men lad os alligevel forsøge: 
 

Vignet 1: Mikro-samvittighed. Forestil dig, at du er sagsbehandler i en offentlig eller privat virksomhed, og 
lige er mødt på arbejde. På dit bord ligger der tre bunker, som du har ansvaret for at sætte dig ind i, 
vurdere og afgøre. Af  forskellige grunde er du kommet bagud med arbejdet på alle tre. 
 Når du betragter de tre bunker, gribes du af  en følelse af  ubehag. Dels er du klar over, at den for-
sinkelse, du er skyld i, skaber unødigt besvær for andre, dels er du klar over, at din langsommelighed 
måske kan skade dit eget omdømme. 
 Men det ubehag, der udløses hos dig, er ikke lige stort for alle tre bunkers vedkommende. Der er en 
af  dem, som er langt mere besværlig og ulystbetonet for dig at arbejde med end de to andre — men 
som samtidig er både (a) den kedeligste, (b) den, der er mest forsinket, og (c) den, hvis ikke-færdiggø-
relse medfører flest gener for de involverede. Du støder altså her på det paradoks, at denne bunke på 
én gang er den, som du både føler og ved, at du bør kaste dig over først og se at få ud af  verden — og 
samtidig den, hvor du skal overvinde mest ubehag hos dig selv for at komme i gang. Netop ubehaget 
med til at fortælle dig, hvad du bør gøre — dvs. hvad der er det moralsk rigtige. 
 Så vidt, så godt — eller skidt! 
 Men prøv nu (hvis du kan) i stedet at forestille dig, at du nok med din forstand ved, hvilken af  de 
tre bunker, der er mest forsinket og har de mest ubehagelige konsekvenser. Men du føler intet ubehag. 
 I stedet må du alene træffe beslutningen om, hvilken opgave, du først vil gå i gang med, på grund-
lag af  nogle af  de øvrige mentale komponenter, som naturligvis også indgår i en sådan beslutning: Fx 
ud fra din (rationelle, upersonlige) viden om forholdet mellem de tre opgaver, eller ud fra din fornem-
melse af, hvad der vil give dig selv den største fordel, osv. 
 Teoretisk (eller mere præcist udtrykt: statistisk) set har du da naturligvis stadig mulighed for at træf-
fe den afgørelse, som moralsk set er den rigtige. Det er imidlertid vanskeligere for dig at nå frem til 
denne, end det ville være for andre, og sandsynligheden for, at det vil lykkes, er lavere — fordi du 
mangler en af  de indre psykologiske mekanismer, som er årsagen til, at mennesker overhovedet ople-
ver, at beslutninger har moralske aspekter (og derfor bruger tid og kræfter på at knokle med disse). 

 
 Vignetten forsøger at illustrere, hvordan en ufrivillig følelse (og ikke kun en frivillig rationel 
forståelse) indgår som en afgørende etisk komponent i grundlaget for alle de frivillige beslutninger 
eller vurderinger, som mennesker dagligt må foretage. Mangler denne ufrivillige komponent, bli-
ver grundlaget for de beslutninger, der i sig selv er underlagt viljens kontrol, et andet. 
 
Hvad er psykopati lavet af? 
“Motion” betyder bevægelse, og i psykologisk fagsprog betegner ordet “motiv” er en ufrivillig 
indre mekanisme (til hvis afvikling kun medgår en relativt beskeden mængde energi i form af 
glukose mv.), der kan påvirke en organisme til at igangsætte en (ydre eller indre) bevægelse af den 
slags, der er under frivillig kontrol (og som ofte er stærkt energikrævende). De to vigtigste grup-
per af sådanne mekanismer er drifter og følelser. De fleste af de sidste oplever vi (indefra) enten 
som behagelige eller ubehagelige, men begge grupper kan inspirere frivillig adfærd. (Det er ikke 
rart at føle frygt, men frygt kan få os til at løbe.) Nogle ubehagelige følelser virker imidlertid un-
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dertiden som det modsatte af motiver, dvs. som hæmningskræfter, der påvirker en organisme til 
at undlade (eller ophøre med) en frivillig handling. Sådanne ufrivillige indre hæmmende meka-
nismer kalder psykologer for kvietiver. 
 Et kvietiv, hvis fravær måske kunne forklare en meget stor del af de konkrete fænomener, vi 
mener, karakteriserer psykopati (herunder punkterne 1, 5 & 6 på ICDs liste), kunne efter min op-
fattelse være den følelse, vi kalder for skam (eller, med et ældre ord: blusel — samt, når den op-
træder i en mildere form: generthed). 
 

Vignet 2: Skam. Jeg søgte engang et attraktivt, vellønnet job i et velanskrevet dansk konsulentfirma, som 
jeg ikke fik. Den kollega, som firmaet i stedet ansatte, sagde op efter knap et år. Jeg spurgte ham hvor-
for? Han svarede: “Jeg kunne ikke længere holde ud at være nødt til altid at sidde og stirre ned på mine 
skosnuder, for at kunderne ikke skulle opdage, at jeg rødmer, når X lyver.” (X var en af firmaets ejere 
og ledere.) 

 
 Jeg har været sammen med psykopater i ganske mange situationer, og mener at have iagttaget 
flere forskellige følelsesmæssige reaktioner hos dem.12 Men der er én reaktion, jeg aldrig har været 
ude for, og heller ikke rigtig kan forestille mig kunne forekomme hos de personer, jeg har truffet: 
Jeg har aldrig set en psykopat rødme, eller slå blikket ned, eller skjule ansigtet i hænderne — eller 
udvise andre spontane (altså ufrivillige) tegn på skam. 
 Stolthed og skam er komplementære sociale rangordens-følelser, som er koblet til individers 
(virkelige eller indbildte) positioner i et status-hierarki (og udgør vigtige komponenter i det aggre-
gerede fænomen, vi kalder for vores “samvittighed”): 
 

Hvad der får os til at føle stolthed eller skam, er ikke det simple mekaniske spejlbillede af os selv, men 
snarere den følelse, vi tilskriver en anden, når vi i fantasien spejler os i hans sind. Den, som pludselig 
opdager, at andre menneskers ansigter udtrykker kulde og foragt, vil heri erfare det chok, den frygt, 
den fornemmelse af at være udstødt og hjælpeløs, som følger af at indse, at han har levet i andres sind 
uden selv at have ænset det, på samme måde som vi dagligt betræder jorden uden at tænke over, at den 
bærer os oppe. 

 
— skrev den amerikanske sociolog Charles Horton Cooley i 1902 (citeret af Scheff & Retzinger 
1991, p. 8). 
 Vi reagerer efter min opfattelse med skam for at undgå det, der er værre: Udstødelse. Selv om 
moderne mennesker måske ikke bryder sig om at indrømme det, så er skamfølelsen således en af 
dem, vi appellerer til, når vi opdrager vores børn.13 I The Expression of Emotion in Man and Animals 
gjorde Charles Darwin opmærksom på et ufrivilligt menneskeligt følelses-signal, han ikke havde 
observeret hos andre dyr: 
 

At rødme [engelsk: blushing] er det mest særegne og menneskelige af alle udtryk [for følelser] … Aber 
kan blive røde [engelsk: redden] pga. ophidselse, men det ville kræve en overvældende mængde beviser 
at få os til at tro, at noget dyr kunne rødme [pga. blusel]. (Darwin 1872, citeret af Scheff & Retzinger 
1991, p. 7.) 

                                                 
12 Denne iagttagelse passer ikke med et kendetegn på kollega Hares ovennævnte liste: Nemlig det, at psykopaters 
følelsesliv angiveligt ofte skulle være “fladt.” 
13 Nogle har ment, at skamfølelse var mere udbredt i før-kapitalistiske samfund, og at kombinations-følelsen skyld 
(= skam + vrede) i disse har indtaget førstepladsen. Men jeg er enig med Scheff & Retzinger (1991) i, at dette er 
noget sludder (og altid har været det): Et samfund, hvor borgerne er optaget af “impression management,” både ved 
eksamensbordet og på de sociale medier (eller hvor de ler af TV-serien Klovn), er alt andet end skamfrit. Fremhævel-
sen af “skyldbegrebet tjener til at benægte skammen” skriver forfatterne (om vores moderne håndtering af fænomenet) 
— og minder om, at den tyske sociolog Norbert Elias i sit hovedværk Über den Prozeß der Zivilisation (1936) ved hjælp 
af et omfattende kildemateriale dokumenterede, at brugen af skam som middel til social opførsels-regulering er mere 
udbredt i “høviske” og by-miljøer, end i landlige ditto. 
 Det er ubestrideligt, at mens ordet “skam” bruges hyppigt i Bibelens Gamle Testamente, så forekommer det stort 
set ikke i Nye Testamente, hvor der i stedet tales om “skyld.” Men som bekendt er disse to tekstsamlinger ikke skre-
vet af forfattere, der levede hhv. før og under kapitalismen. 
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 Skam er altså (i lighed med fx angst — i betydningen: adskillelses-panik) en udpræget social 
følelse, der altid kun udløses af tanken om andre menneskers mulige fordømmelse — i modsæt-
ning til fx frygt, der jo kan udløses af mange andre ting end af trusler fra vores medmennesker 
(eller af vores egen bekymring for, hvad de mon tænker om os).14 Er jeg klatret for højt op i et 
træ, kan jeg føle frygt, fordi jeg er bange for at falde ned. Men hvis andre fortæller mig, at det var 
ualmindelig dumt gjort (eller jeg selv får den tanke, at sådan vil de nok mene), kan jeg måske blive 
flov og føle skam.15 
 Følgende formulering kan virke unødig snørklet, men er efter min mening til gengæld nogen-
lunde præcis: Psykopati skyldes fraværet af  en eller flere ufrivillige former for hæmmende indre 
impulser eller “mikro”-adfærd, kvietiver (formentlig især skamfølelse), der normalt virker antago-
nistisk eller hæmmende i forhold til andre ufrivillige impulser — hvilket i sin tur påvirker bestem-
te former for frivillig og iagttagelig ydre “makro”-adfærd.16 
 Man forstår altså ikke fænomenet psykopati, med mindre man gør sig klart, at et menneske 
med dette særpræg ikke undlader at “spørge sin samvittighed til råds” — men tværtimod så at 
sige netop forgæves søger vejledning hos en indre, psykologisk instans, som ikke (eller i al fald 
kun ufuldstændigt) er til stede. Der er med andre ord tale om en mangel på evne, ikke en mangel 
på vilje.17 
 
 

PSYKOPATEN I SOCIAL KONTEKST 
 
Etik 
Nedenfor argumenterer jeg for, at psykopater (pga. det “bias,” der er indbygget i deres dømme-
kraft — eller mangel på samme) ikke bør beklæde lederposter (og ideelt set ikke være beskæftiget 
i jobs, hvor de har mulighed for selvstændigt at træffe beslutninger, der umiddelbart kan påvirke 
andre menneskers liv). 
 Dette synspunkt gælder (om jeg så må sige) “ex ante” — dvs. som en forholdsregel, vi andre 
kan træffe med henblik på at undgå, at noget andet senere går galt. Men ovenstående konstatering 
(at det særegne i psykopaters opførsel ikke forårsages af mangel på vilje, men af mangel på evne) 
konfronterer os med et spørgsmål, der er så kompliceret, at dets besvarelse kunne beskæftige et 
helt akademi (hvorfor jeg her må nøjes med bare at rejse det): Er det rigtigt af os “ex post” (dvs. 
når noget er gået galt) at betragte psykopater som moralsk og/eller juridisk ansvarlige for deres 
handlinger? 

                                                 
14 En klar fremstilling af moderne psykologis opfattelse af forskellen på frygt og angst (i betydningen: adskillelses-
panik) kan findes i Panksepp 1998, pp. 52-55 & 206-222. 
15 Begge følelser findes efter alt at dømme også hos andre pattedyr: De fleste hundeejere vil ret let kunne se forskel 
på en hund, der er bange (føler frygt), og en hund, der skammer og underkaster sig (fordi dens “flokfører” (ejer) 
dominerer den og “skammer den ud”). At kun vi mennesker kan meddele vores følelse af skam vha. en ufrivillig 
rødmen er jo ikke ensbetydende med, at andre dyr ikke også kan have denne følelse. 
16 Blair, Mitchell & Blair (2005, p. 12f) fremhæver indledningsvist, at psykopater synes kendetegnet ved en høj grad 
af “instrumentel” aggression (i modsætning til “reaktiv” ditto). Oversat til dansk betyder dette, at psykopaten er til-
bøjelig til altid at behandle andre mennesker som midler, han/hun kan anvende til at nå egne mål — men utilbøjelig 
til at behandle andre som “mål i sig selv,” dvs. som personer, der har samme ret, behov osv. som psykopaten. 
 Senere når samme forfattere frem til, at en sandsynlig forklaring på denne adfærd kunne være en manglende evne 
til “passive avoidance learning” (ibid., p. 51f). Oversat betyder det, at psykopater generelt har svært ved at lære at 
undgå at gentage de dumheder, de allerede en gang har begået. Men denne “præcisering” er efter min mening misvi-
sende: En psykopat, der har brændt sin hånd på en gloende kogeplade, er ikke mere tilbøjelig til at gentage denne fejl 
end andre mennesker. Det er alene de handlinger, der udløser misbilligelse hos andre (og som derpå burde udløse 
skamfølelse hos ham selv), som psykopaten har svært ved at lære sig at undgå. 
17 Jf. titlen på den mest solgte bog om emnet, Robert J. Hare’s Without Conscience: The Disturbing World of the Psycho-
paths among Us (1993). 
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 Årsagen til, at dette spørgsmål er vanskeligt, er, at dets besvarelse afhænger af, hvad vi mener 
at kunne svare på et langt mere alment og principielt spørgsmål, som vi da er nødt til også at stille 
— og hvis besvarelse så igen afhænger af et tredje osv. Jeg nøjes her med to:  
 

1. Er det en forudsætning for, at vi (juridisk og/eller moralsk) kan tilskrive hinanden “an-
svar,” at vores vilje er “fri”?18  

2. Hvad mener vi, hvis vi hævder, at viljen er “fri”? 
 
 Blandt de mulige udlægninger af det sidste udsagn (at “mennesket besidder fri vilje”) er to, 
som tillægger ordet viljesfrihed hhv. en “absolut” og en “relativ” betydning: 
 (1) Nogle hævder, at vores valg af handlinger hverken er forudbestemt (på samme måde som 
fx pendulers og planeters bevægelser, eller kropscellers programmerede deling og død) eller til-
fældig, og heller ikke resultater af et kompliceret samspil mellem tilfældighed og nødvendighed. 
Men derimod noget helt tredje og anderledes, der kun kan forstås og analyseres ud fra sig selv. (I 
filosofiens historie er dette “absolutte” frihedsbegreb bl.a. forfægtet af Jean-Paul Sartre, 1905-
80.)19 
 (2) Andre nøjes med (mere beskedent) at fremhæve, at de handlinger, der umiddelbart er un-
der frivillig kontrol, besidder en vis autonomi vis-a-vis drifter og følelser (som umiddelbart er 
ufrivillige — og som viljen hyppigt har konflikter med): At jeg fx føler sult, er ikke ensbetydende 
med, at jeg er tvunget til at spise. (I filosofiens historie er dette “relative” begreb om frihed vel 
især forbundet med Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716.)20 

Den relative frihed er ganske vist altid gradbøjet, både hvad situationer og personer angår:  
 
• Vil jeg undgå utroskab, gør jeg opgaven lettere for mig selv, dersom jeg allerede takker nej 

til den første dans med fristelsen, frem for at vente, til jeg ligger nøgen i hendes seng. Vi er 
(socialpsykologisk) alle friere i nogle situationer end i andre. 

• Når myggestikket klør, falder nogle for fristelsen til at klø igen — vel vidende, at det kun 
gør sagen værre. Mens andre blot lader være. (Se Ainslie 2001). Viljens styrke er (differenti-
alpsykologisk) meget forskellig fra person til person. (Hvilket i sig selv paradoksalt nok er 
et næsten helt ufrivilligt fænomen!)21 

 
Men den sidste (relative) forståelse, gør det tydeligt, at det er tåbeligt at spørge, om psykopater 

besidder fri vilje (og endnu mere at lægge et svar herpå til grund for stillingtagen til spørgsmålet 
om deres moralske og juridiske ansvarlighed). Det spørgsmål vi (af moralske grunde) må stille, 

                                                 
18 De fleste mennesker betragter vist et bekræftende svar på det første af disse tre spørgsmål som en selvfølgelig-
hed. Men det gør langt fra alle filosoffer. Se Lippert-Rasmussen 1999. 
19 At universet udvikler sig deterministisk, betyder ikke, at der af én årsag følger én og kun én virkning — men 
snarere at en begivenhed kun kan medføre et begrænset antal andre begivenheder, der hver især kan indtræffe med 
en bestemt sandsynlighed (som det i princippet er muligt for mennesker at lære at kende). Se Popper 1990. 

Når vi til daglig betegner en begivenhed som “tilfældig,” hævder vi ikke, at den ikke havde en årsag — men blot 
at to “årsagskæder” så at sige har krydset hinanden på en måde, vi oplever som usædvanlig. (Slår vi plat eller krone, 
er udfaldet determineret, men vi kan ikke forudsige det — og når vi (frit?) vælger at lade dette styre en af vore beslut-
ninger, kobler vi (frit?) to (determinerede?) forløb.) Derimod opererer kvantefysikken med begivenheder (på ele-
mentarpartikel-niveau), der er objektivt ikke-determinerede. 

Det er imidlertid svært (måske umuligt) at udtænke kontrollerede forsøg eller gøre sikre observationer, der kan 
afgøre hvor meget, der henholdsvis er forudbestemt, tilfældigt eller noget helt tredje, når mennesker træffer beslut-
ninger. (Se også Tse 2013.) 
20 Problemet kompliceres af, at man jo kan hævde, at viljen kun kan være rigtigt fri i den sidste (relative) forstand, 
hvis den også er fri i den første (absolutte). 
21 Set fra et organisations-synspunkt kan man hævde, at menneskets sind undertiden fungerer som et hierarki (hvor 
viljen sidder øverst og leder samarbejdet mellem dets øvrige kræfter) — men at hierarkiet før eller siden forvandles til 
et marked (hvor skiftende alliancer afgør hvem, der sejrer i konkurrencen). I Freuds såkaldte “strukturmodel” er 
over-jeg’et organiseret som et hierarki, mens det’et fungerer som et marked. 
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lyder: Besidder psykopater en viljesfrihed, som andre mennesker ikke har — og som i praksis gør 
det umuligt for dem at handle moralsk? 
 
Løgn 
Alle mennesker kan lyve lidt (og gør det), uden at dette har mærkbare ydre eller indre omkostnin-
ger. Men hvis løgnens grovhed overstiger en vis grænse, begynder de fleste af os at føle ubehag. 
Hvilket er anstrengende. Fordi: (1) Vi fornemmer, at denne ufrivillige mikroadfærd kunne røbe 
os (røde kinder!). Derfor er vi (2) nødt til at forstærke brugen af den frivillige makroadfærd, som 
kan anvendes til at “overdøve” (skjule) den ufrivillige indre sladrehank — fx ved netop ikke at slå 
blikket ned, og ikke blinke, men tværtimod (lettere forceret) fastholde øjenkontakten. Osv.  
 En af de fordele, som mange psykopater i løbet af deres ungdom og tidlige voksenalder opda-
ger, at de har, er imidlertid, at de er i stand til at lære sig at lyve mere kækt og overbevisende (om 
meget vigtigere “materier”) end andre mennesker — og nogle optræner efterhånden denne evne 
til mesterskab. Vi kan forestille os, at fraværet af ubehag i form af skam måske i stedet giver plads 
for velbehag i form af glæde og lyst. Dette må uvægerligt give psykopaten den oplevelse, at det, 
han gør, nok alligevel er det rigtige (selv om omgivelserne eller forstanden måske siger noget an-
det). Og hvis løgnen er tiltalende eller imponerende, bli’r de mennesker, der hører den, jo så også 
glade eller imponerede. Dette kan psykopaten se og høre — og det vil yderligere bestyrke ham i, 
at det, han gør, bare føles helt rigtigt. Resultatet er, at psykopater kan lære sig at lyve hyppigere, 
frejdigere og dygtigere end de fleste. 
 Hvis de altså vil — eller ikke ser bedre udveje. For efter min erfaring falder psykopaters tilbø-
jelighed til at benytte denne form for manipulation jævnt, i takt med at vi bevæger os op ad skala-
en for IQ. Årsagen er, at intelligente psykopater dels hurtigt og nøgternt indkalkulerer ulempen 
ved at en løgn evt. bliver afsløret, dels hurtigt, nøgternt og ubesværet kan udtænke en mere sikker 
taktik: Nemlig den, der består i hyppigere, frejdigere og dygtigere end andre blot at give kends-
gerningerne den grad af  fordrejning, som er nødvendig for at overbevise andre om trovær-
digheden, originaliteten og relevansen af  deres projekt.  
 Hos psykopater, hvis IQ befinder sig i intervallet mellem 80 og 110 point, kan fraværet af  
skam vise sig som en kombination af  “oppustet” sprogbrug og åbenbar nedsat “lødighed” i ræ-
sonnement og almenviden (noget, der ofte bliver tydeligt i psykopaters besvarelse af  intelligens-
prøver). Men den højt begavede psykopat behøver ikke anstrenge sig for at misbruge “det bedre 
arguments ejendommelige tvangløse tvang” (Jürgen Habermas’ træffende betegnelse), og kan 
bolstre selvisk magtbrynde med skarp argumentation. Af  samme grund har han naturligvis lettere 
ved at arbejde sig op mod toppen af  private og offentlige hierarkier — og når det først er lykke-
des, kan det kræve en del omtanke, tid og anstrengelse at mandsopdække ham, eller få ham af-
sat.22 
 
Karisma 
Psykopater har altså vanskeligt ved at holde sig selv fast på at afveje hensynet til egne interesser & 
ønsker med hensynet til andres — og ender derfor i reglen med udelukkende at forfølge de før-
ste. Men det, der får os til at interessere os for deres egenart, er jo ofte den kendsgerning, at de 
(hvis de er bare nogenlunde normalt begavede) kan have betydeligt held med at få os andre til at 
bakke op om deres projekter. Undertiden gennem en ret lang periode — og stort set altid på en 
måde, der ender med at have betydelige omkostninger for os. Hvordan går det for sig? Hvilke 
påvirknings-taktikker er der tale om? 

                                                 
22 Selv har jeg dog mest haft det omvendt: Når jeg kikker tilbage, kan jeg se, at jeg naivt har troet på (og ladet mig 
snyde af) alle mulige platte, ubegavede løgne (fx fra psykiatriske patienter) — måske fordi jeg ynkede de personer, 
der fortalte dem. Jeg er heller ikke tilpas ved at påtale hullet argumentation fra folk, der ikke har forudsætning for at 
gøre det bedre, men oprigtigt giver udtryk for levet erfaring. Men jeg registrerer ret hurtigt den mere sofistikerede (og 
intenderede!) intellektuelle uredelighed — og kan da ligefrem “tænde” på at udtænke en magttaktik, som kan besejre 
den person, der benytter den. 
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 Mennesker kan påvirke hinanden på mange måder. Men i sin Retorik inddelte Aristoteles disse 
i tre grupper, som han kaldte logos, patos og etos: Logos er det overbevisende argument, der 
anviser bevægelsen en retning. Patos er den appel til tilhørernes følelser, som er nødvendig for 
overhovedet at skabe denne bevægelse (altså tilhørernes motivation). Og etos er talerens egen 
“karakter,” der er afgørende for hendes troværdighed. 
 Måske vi kan forklare den særlige “karisma” og magt, som psykopaten udøver over os, med 
den effekt, fraværet af det centrale kvietiv har på de to første af disse påvirkninger: Psykopatens 
brug af logos består som sagt ofte i løgne eller fordrejninger. Det lykkes simpelthen psykopaten at 
bilde godtroende andre ind, at vi ved at følge hans forslag vil kunne gavne enten vores egne inte-
resser eller helhedens, almenvellets. 
 En nok så væsentlig del af forklaringen må efter min mening imidlertid søges i de varianter af 
patos, som får plads, når den skamfølelse, der ellers modvirker dem, er svækket (eller fraværende). 
Efter min mening er psykopater (når vi ser bort fra psykopatien) lige så forskellige indbyrdes som 
alle andre mennesker (jeg er skeptisk over for den antagelse, at der findes flere varianter af psy-
kopati) — og det er de følelser, der da kan få friløb, derfor også. Mange kan fx både være meget 
mere entusiastiske end flertallet — og meget mere aggressive. Andre er omsorgsfulde det ene 
øjeblik, men hensynsløse det næste, og kan bevæge sig fra det højtidelige til det platte på få se-
kunder. Osv. 
 Så samtidig med, at vi tror på fordrejningen (eller løgnen), lader vi os rive med af psykopatens 
smittende begejstring (måske endda charme). Og så længe dén virker, er den psykopatens fore-
trukne virkemiddel (i al fald når der er tale om ledere i offentlige og private organisationer). For 
de fleste psykopater foretrækker naturligvis (i lighed med os andre) at anlægge en “positiv vinkel,” 
og at tage tingene (læs: medarbejderne) med det gode. 
 Men smittende entusiasme kan på et splitsekund afløses af uskrømtet fjendtlighed, i samme 
øjeblik psykopaten fornemmer modstand eller fodslæb. En fremgangsmåde, jeg mange gange har 
kunnet iagttage, består da i, at psykopaten foretager et voldsomt og uvarslet aggressivt udfald 
mod den person, der har skuffet ham og såret hans følelser — og hvis loyalitet og fremdrift han 
nu pludselig tvivler på. Hensigten med dette udfald er at forskrække den pågældende på en måde, 
som bevirker, at han/hun ikke umiddelbart tør sætte sig til modværge — men (til sit eget ubehag) 
i stedet mærker, hvordan angsten får ham/hende til gradvis at begynde at underkaste sig. (Jeg har 
selv prøvet denne behandling ved flere lejligheder og mener derfor så nogenlunde at vide, hvor-
dan den føles.) Dermed er en potentiel modstander immobiliseret: I bedste fald kørt ud på en 
sidelinje, i værste på vej ned ad en glidebane af accelererende indre konfusion og tvivl på egen 
dømme- og handlekraft. 
 Imens forbliver andre medlemmer af organisationen (ofte nogle af de sødeste, men også mest 
naive) forblændet af psykopatens karisma. Det uvægerlige resultat er, at konflikten forskydes fra 
at være en konflikt mellem en psykopatisk (top)leder og hans medarbejdere, til en indbyrdeskrig 
mellem medarbejderne selv. Hvilket ikke gør det nemmere for de sidste at “act in ways that will 
make a difference to the way things turn out” (for nu at citere Anthony Giddens’ meget rumme-
lige definition), dvs. etablere den horisontale modmagt, som er fornøden, hvis de skal kunne be-
grænse lederens vertikale magtmisbrug. De personer, der har med psykopaten at gøre, må i deres 
omgang med den pågældende følge et sæt regler, der ligner de syv, jeg skitserede ovenfor. Men 
hvor der i min tid i skolevæsenet ikke var tvivl om, at lærerne var stærkere end den psykopatiske 
dreng, er det jo ikke nogen given ting, at dette også er tilfældet blandt voksne — og især naturlig-
vis ikke, når psykopaten har opnået en ledende stilling i et formelt hierarki.  
 En stor del af den rådgivning, jeg i sådanne tilfælde har forsøgt at yde, har mere drejet sig om 
magttaktik, end om psykopatiens natur og psykologi. Og den største forhindring, jeg i den for-
bindelse er stødt på, har hver gang været mine klienters (og til dels mine egne) hæmninger: For at 
kunne inddæmme psykopatens unoder har vi været nødt til at foretage os ting, der var så udspe-
kulerede og “grænseoverskridende,” at vi så småt begyndte at tvivle på, om ikke det snarere var 
os selv, der var psykopater? En tvivl, der undertiden har været ledsaget af en bogstavelig, fysisk 
fornemmelse af kvalme — men som må bevares: Risikoen kan ikke sammenlignes med den, vi fx 
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løber, hvis vi forsøger at befæste et demokrati mod dets fjender ved midlertidigt at suspendere 
det, men den er der.23 
 
Case 3: Et stemningsskift  
I de 25 år, hvor jeg arbejdede som free lance erhvervspsykolog, var det en stadig kamp for mig at 
skaffe opgaver nok til, at jeg kunne betale mine regninger. Min økonomi blev aldrig så god, at jeg 
kunne tillade mig at sige nej til de bestillinger, jeg selv følte, at jeg ikke egnede mig til. Af samme 
grund har jeg måske prøvet mere end så mange andre (og været tvunget til at udvikle et relativt 
bredt, men temmelig ujævnt repertoire) — men en stor del af tiden arbejdede jeg i realiteten mest 
som underleverandør til forskellige kursusfabrikker. 
 På et tidspunkt var jeg af en af disse blevet bedt om at medvirke som tredjemand på et leder-
kursus for en statslig styrelse. Denne havde (meget fornuftigt) etableret en repræsentativ gruppe, 
der forestod dialogen med kursusfabrikken. Som ekstern “hired hand” deltog jeg ikke i møderne 
med gruppen, men de beskeder, jeg modtog fra mine to fastansatte kolleger, efterlod det indtryk, 
at dens medlemmer var besværlige: De gav udtryk for alle mulige betænkeligheder ved øvelser og 
indslag, vi betragtede som helt uskyldige (og som aldrig tidligere havde givet problemer). 
 På kursets første dag holdt jeg selv et oplæg, jeg husker ikke længere om hvad. Derimod hu-
sker jeg tydeligt, at styrelsens direktør umiddelbart efter kom hen til mig og begejstret erklærede, 
at det, jeg havde sagt, var fremragende — og lige præcis, hvad de havde brug for. Jeg følte mig 
opmuntret og tænkte, at han virkede som en flink mand (og fornuftig). 
 Dette indtryk kom imidlertid i konflikt med de historier, som kursisterne senere — først tø-
vende men, efterhånden som tilliden mellem os voksede, til sidst helt uden omsvøb — fortalte 
om deres oplevelser med samme direktør. Jeg vægrede mig, da en særligt åbenmundet kontorchef 
ved første samtale erklærede, at direktøren efter hans mening var psykopat — og spurgte, om der 
ikke var mange andre ting, han kunne fejle? (Hvis han absolut skulle fejle noget? Jeg har en bag-
grund i psykiatrien og er bredt leveringsdygtig, hvad diagnoser angår.) Her spillede det naturligvis 
en rolle, at de talte dårligt om en mand, der havde rost mig meget mere, end jeg var vant til (og 
som jeg derfor helst ville bevare et godt indtryk af).  
 Det gik imidlertid, som det ofte er gået: Til sidst havde jeg hørt så mange vidneudsagn, at de 
bortvejrede enhver tvivl. Et enkelt eksempel på problemerne var, at direktøren kunne finde på at 
overfuse sine ledere — på en måde som dem, der havde prøvet det, hævdede var så chokerende 
og angstfremkaldende, at ingen, der ikke havde, ville være i stand til at forestille sig den. Naturlig-
vis altid bag en lukket dør og uden vidner, så det stod “påstand mod påstand,” hvis den pågæl-
dende senere fortalte andre om oplevelsen. (En anden kontorchef (en rolig, venlig og stilfærdig 
type) kunne i en periode på to uger efter en sådan overfusning angiveligt ikke selv underskrive 
sine breve, fordi hans hænder rystede for meget.) 
 Jeg overvejede derfor, om det ville være muligt for mig at få direktøren fjernet fra sin post og 
placeret et sted, hvor han ville gøre mindre skade? En sådan manøvre kan man i reglen kun gen-
nemføre, hvis man har et godt netværk. Det havde og har jeg (inklusive kontakter, som jeg kan 
stole på, i de fleste partier i begge sider af Folketingssalen). Jeg endte imidlertid med at konklu-
dere, at det i dette tilfælde formentlig ville blive vanskeligt at gøre den fornødne politiske alliance 
tilstrækkelig stabil (bl.a. fordi der var for få “skandalesager,” som politikerne ville kunne bruge 
som officiel begrundelse). Afgørende var, at direktøren formentlig ville få nys om min manøvre, 
inden jeg havde nået mit mål — og at han da ville være i stand til at iværksætte modforholdsreg-
ler, som ville sætte mig skakmat. 
 Ergo måtte jeg nøjes med at satse på skadesbegrænsning. Denne bestod i to ting: (1) Vi af-
holdt et møde i kontorchefernes fagforening, hvor jeg (uden at nævne navne) generelt fortalte om 
psykopatiens psykologi, om de principper for “mandsopdækning,” man er nødt til at følge (alias 
mine syv regler) — og især om betydningen af at etablere en horisontal magt, der kan modstå den 

                                                 
23 I de år, hvor jeg arbejdede i psykiatrien, havde jeg den aftale med mig selv, at hvis jeg en dag opdagede, at det 
ikke længere pinte mig at beslutte at tilbageholde eller behandle en patient med tvang, så skulle jeg pr. omgående 
forlade faget. 



16 
 

vertikale (når denne misbruges), og af at have en god analyse af modpartens og egne styrker og 
svagheder.24 
 (2) Ved andre møder aftalte jeg med mindre grupper af medarbejdere og kontorchefer, at næ-
ste gang, direktøren overfusede nogen, så skulle de omgående gå mindst fem (og helst syv) per-
soner op på hans kontor, åbne døren (uden at banke på, og uden at tage hensyn til om han sad i 
møde med eksterne samarbejdspartnere) og fortælle ham, at hans opførsel var psykopatisk — og 
at de, næste gang han gjorde det samme, ville få deres kontakt på Ekstra Bladet til at skrive om 
det, samt at de ville stå frem med navn som journalistens kilder. 
 Samtidig med dette forsøgte jeg at opretholde et godt, men glat forhold til direktøren selv — 
han var jo min kundes kunde, og det gik ikke an, at jeg ødelagde kursusfabrikkens forretning. Jeg 
overvejede naturligvis, om jeg skulle fortælle ham, at både hans medarbejdere og jeg selv mente, 
at han qua sin psykopati var uegnet til sin stilling og burde træde tilbage (sådan som jeg har kun-
net gøre i en række andre tilfælde). Men landede på, at det klogeste var ikke at gøre dette — fordi 
den magt, jeg kunne mobilisere imod ham, som sagt ikke var stærk nok. 
 Vi havde ganske mange samtaler, og de forløb efter omstændighederne fint. Officielt blev vi 
aldrig uvenner, men samarbejdet fik alligevel en brat ende. Anledningen var følgende: 
 Direktøren havde fået et dårligt skudsmål, den første gang hans organisation gennemførte en 
såkaldt medarbejder-vurdering af alle sine ledere. Da undersøgelsen to år efter skulle gentages, 
ændrede han derfor dens design, således at han selv nu kun skulle vurderes af de fem afdelings-
chefer, han havde umiddelbart under sig (men ikke længere af styrelsens temmelig store gruppe af 
kontorchefer). Resultatet var, at bedømmelsen af ham blev voldsomt forbedret — idet kun en 
enkelt afdelingschef havde mod til at sige sin mening. 
 Mine kolleger fra kursusfabrikken og jeg fik til opgave at drøfte resultaterne af disse vurderin-
ger med lederne, og jeg fik (meget naturligt) tjansen med direktøren selv. Han erklærede sig sær-
deles tilfreds med resultatet (og havde naturligvis i forvejen vidst, hvem den afdelingschef var, der 
ville kritisere ham) — men jeg valgte at fremhæve, at jeg havde hørt et meget stort antal af hans 
kontorchefer anke over, at de var ude af stand til at finde nogen som helst form for systematik i 
de ændringer af deres afgørelser, som han hyppigt foretog (før disse gik videre til “det politiske 
niveau”). Nogle af dem havde forsøgt at holde en slags studiekreds for at indkredse evt. princip-
per, men havde ikke været i stand til at finde dem — tværtimod forekom ændringerne dem at 
være et orgie i inkonsistens. Jeg sagde derfor, at dette var uholdbart og kunne blive farligt for 
ham, og at han var nødt til meget eksplicit at præcisere, hvad der udgjorde den almene essens i de 
retningslinjer, han lagde til grund for sine ændringer. (For at drille lagde jeg til, at dette da måtte 
kunne give anledning til en stimulerende faglig diskussion. Dumt og overflødigt — men den slags 
fejl begår jeg næsten altid.) 
 I samme øjeblik, jeg havde udtalt ovenstående, kunne jeg se på hans ansigt, at jeg nu sad over 
for en fjende. Jeg vidste også, at jeg nu havde “brugt heldet op” og ikke længere kunne arbejde 
som rådgiver for denne organisation — men måtte ud, før det gik mig ilde. 
 
Mangler psykopater empati? 
For ca. tre årtier siden betød ordet “empati” blot “indlevelse.” Det blev sjældent anvendt uden 
for fagkredse, og når begrebet blev bragt på bane (fx ifm. psykoterapeutisk uddannelse) under-
stregede man i reglen fænomenets “neutralitet:” Man kan “leve sig ind i andres situation” (dvs. 
være empatisk) uden at tage moralsk stilling til deres valg eller væremåde, og uden at være “for” 
eller “imod” dem — i modsætning til det beslægtede ord “sympati,” som signalerer velvilje og 
begyndende parti-tagen. 

                                                 
24 I sådanne situationer er man som konsulent alene, og må stole på egen dømmekraft. Jeg orienterede den af mine 
to fastansatte kolleger, jeg havde tillid til — men satsede i øvrigt på, at kursusfabrikken ikke fik noget at vide. Jeg 
stolede ikke på, at dens leder havde viden, mod eller erfaring nok til at kunne håndtere dette, og fandt det mere sand-
synligt, at den pågældende ville forkludre sagen. Af samme grund er møder som ovennævnte ikke blandt dem, en 
konsulent kan fakturere. 
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 Siden da er der sket en betydningsglidning. Empati opfattes nu som finere end sympati (for-
mentlig fordi den nu ses som vidnesbyrd om en form for “intelligens,” der gør sin indehaver so-
cialt og sexuelt attraktiv), samtidig med, at de fleste mener i rigt mål at kunne glæde sig over selv 
at besidde denne færdighed — der er udvidet til at omfatte noget i retning af: 
 

1. Evnen til (automatisk og ubesværet) at aflæse andre menneskers mimik, tonefald, gestik og 
kropsholdning (“positur”), samt 

2. evnen til samtidig hermed (automatisk og ufrivilligt) på “konkordant” vis at opleve et svagt 
“medsving” i form af  et modicum af  de samme indre følelser, som ovennævnte signaler er 
de ydre tegn på (fordi man først derved for alvor “forstår” den anden — som når jeg bliver 
“smittet” af  den, der fortæller om sin sorg) — og undertiden ledsaget af   

3. en lige så ufrivillig “komplementær” følelse (som fx trangen til at berolige den, der er op-
hidset, eller trøste og skærme den, der sørger), tillige med 

4. evnen og villigheden til da faktisk at yde “aktiv hensyntagen” i form af  hjælp, solidaritet, 
omsorg e.lign.25  

 
 Denne betydnings-udvidelse er uheldig, også fordi vi samtidig kender en tilstand, hvor vanske-
ligheder med empati (i ordets oprindelige betydning som evnen til at “læse” andre mennesker, og 
til at forsøge at “se” verden fra deres synspunkt) er et helt centralt kendetegn — uden at der 
nødvendigvis er tale om fravær af uegennytte, hjælpsomhed, generøsitet, hæderlighed eller an-
svarlighed: Nemlig den, vi kalder for “Aspergers syndrom.”26 
 En Asperger-person er (i modsætning til en psykopat) ude af stand til at bedrage andre. Thi 
for at kunne dette, skal man jo netop regne ud, hvordan andre mennesker vil tænke og føle i be-
stemte situationer — med henblik på så at bedrage dem ved at skabe en situation, der ikke er, 
hvad den giver sig ud for at være. Dette er nærmest uoverkommelig vanskeligt for en person med 
Asperger’s syndrom — og selv hvis han eller hun magtede dette, ville det byde ham eller hende 
imod at gøre noget sådant for egen vindings skyld. 
 Hvis en person er ked af det, er det ikke sikkert, at en anden person, som har Asperger’s, 
overhovedet vil opdage dette af sig selv. Den sidste kan derfor fx have behov for, at den første: 
(1) I tydelige og umisforståelige vendinger forklarer, at hun er ked af det (og hvorfor). Derpå (2) 
forklarer, at hun derfor har behov for, at andre tager hensyn til hende og trøster eller hjælper 
hende. Samt endelig (3) konkret forklare Asperger-personen hvilke handlinger, han skal udføre, 
for at levere dette. 
 En person, der er psykopat, vil derimod typisk ret hurtigt registrere, dersom andre er kede af 
det. Og hvis han enten husker sig selv på det eller kan se en umiddelbar fordel i det, vil han også 
kunne “forvandle konkordans til komplementaritet” og levere nogle af de ting, som de fleste af 
os håber at modtage, når vi er bedrøvede. Men det vil i reglen være vanskeligt for psykopaten at 
fastholde denne indstilling — og fristelsen til (efter en indledende omsorgs-gestus) i stedet at 
udnytte situationen til egen fordel (fordi den, der åbent viser, at hun er ked af det, jo samtidig 
demonstrerer svaghed) vil i det lange løb ofte være for stor.27 
                                                 
25 Den første af  disse evner er den, som lettest kan måles med nogenlunde objektive metoder. I første del af tillæg-
get til Simon Baron-Cohens bog Den afgørende forskel (der handler om psykologiske forskelle på mænd og kvinder) 
bliver vi præsenteret for fotografier af 36 par øjne. Det gælder så om at aflæse hvilken følelsesmæssig tilstand, øjne-
nes indehaver var i, da fotografiet blev taget, og man får hver gang 4 valgmuligheder. Dette er en evne-prøve, og ikke 
en personligheds-ditto: Den måler dygtighed. Der er imidlertid endnu ikke tale om en egentlig psykometrisk test, da 
der ikke har været udført statistiske analyser af de resultater, der kan indvindes med den: Den diskriminative værdi af 
prøvens enkelte items er ukendt, der er ikke udarbejdet repræsentative normer for forskellige grupper, osv. — Un-
dersøgelser har godtgjort, at psykopater faktisk er lidt dårligere til dette end andre mennesker — men netop kun en 
lille smule dårligere (hvilket jeg gætter på skyldes skødesløshed). Se Blair, Mitchell & Peschardt 2005, p. 55. 
26 Jeg skylder at oplyse, at denne betegnelse (i lighed med ordet “psykopati”) nu er fjernet fra de to diagnostiske 
systemer DSM og ICD — men lader begrundelsen for dette (samt diskussionen af beslutningens rimelighed) ligge. 
27 Nogle vil så hævde, at dette viser, at psykopatens indlevelse ikke er “dyb” — dvs. at han ikke (på “konkordant” 
vis) kan føle lidt af det samme som den person, de “læser” — og jeg vil ikke 100 % udelukke, at dette kan være til-
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 Det, der efter min mening kendetegner psykopaten, er med andre ord hensynsløshed (forårsa-
get af en manglende evne til at føle skam) — ikke mangel på empati i dette ords egentlige betyd-
ning. Det er selvfølgelig ikke ulovligt at bruge vendingen “mangel på empati” om psykopater 
(hvilket da også er særdeles almindeligt). Men efter min opfattelse er omkostningen, at en nuance 
forsvinder — og at man får et ikke-realistisk billede af, hvad der foregår inden i psykopaten. Og 
hvis dét, der kendetegner psykopater, er “mangel på empati,” hvad skal vi så kalde det, som 
Aspergerne døjer med?28 
 
Prævalens 
Hvor stor en del af befolkningen er psykopater? Svaret afhænger naturligvis af, hvordan vi fore-
tager den afgræsning, jeg drøftede ovenfor — og da der ikke er enighed om denne, svinger esti-
materne af deres antal også. Et nogenlunde konservativt skøn antager, at ca. 1 % af  normalbe-
folkningen er psykopater. Egenskaben forekommer tilsyneladende hyppigere hos mænd end hos 
kvinder: Et lige så konservativt skøn anslår den kønslige fordeling til 3:1. Med andre ord er ca. 
54.000 nulevende danskere psykopater. Heraf  er ca. 40.700 mænd og ca. 13.500 kvinder. Det er 
derfor sandsynligt, at de fleste i løbet af  deres liv støder ind i (dvs. får noget at gøre med) en psy-
kopat (eller flere). 
 Efter min opfattelse kan vi med udgangspunkt i disse tal forsøge at besvare to andre, men 
beslægtede spørgsmål: (1) Hvordan kan det være, at vi ikke bare helt automatisk gennemskuer 
psykopatens fordrejninger (eller løgne), men lader os bedrage eller udnytte? Og (2) hvorfor findes 
psykopati overhovedet? 
 
Arv og miljø 
Der findes ikke nogen kendt videnskabelig metode, hvormed man kan afgøre, i hvor høj grad en 
bestemt egenskab (eller dens størrelse) hos en given person skyldes hhv. arv og miljø. Det eneste, 
vi kan prøve at undersøge, er, i hvor høj grad de forskelle (i størrelsen af et givet træk), vi kan 
iagttage mellem medlemmerne af en bestemt population, som skyldes hhv. gener og noget andet 
(fx kost, sygdomme, omsorg, opdragelse, undervisning osv.).29 
 Når jeg selv hælder til at betone det “nedarvede” element i psykopati, er begrundelsen ikke 
statistisk (selv om den kunne blive det): Jeg har to gange interviewet ikke-psykopatiske forældre, 
som både havde et psykopatisk og et eller flere ikke-psykopatiske børn (hvilket jeg ikke kender 
andre, der har ulejliget sig med). Og de fortalte alle, at de almindelige opdragelses-metoder, der 
havde virket i forhold til deres øvrige børn (så som fx at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert; 
eller gribe ind, hvis barnet udviser tegn på grusomhed) havde virket dårligt (eller slet ikke) ift. det 

                                                                                                                                                         
fældet for enkelte følelsers vedkommende. Men i almindelighed er det efter min erfaring (fra måske 100 timers sam-
vær og samtale) sådan, at hvis en psykopat kan se, at en anden person er rigtig ked af det, så ved han udmærket fra 
egen erfaring, hvad det vil sige. (Jeg har været sammen med mange psykopater, der græd, eller kogte af jalousi osv.) 
Psykopater føler næppe skam — men savner ikke evnen til at opleve anden menneskelig lidelse. 
28 Filosoffen Dan Zahavi siger undertiden, at man ikke kan være en dygtig torturbøddel uden at besidde en vis 
empati. Det er jeg enig med ham i. 
29 Dette kan vi enten gøre prospektivt (og under omstændigheder, vi kan kontrollere) — som når vi fx giver identi-
ske plantefrø meget forskellige opvækstbetingelser og derpå studerer, hvordan de enkelte planter udvikler sig. Så-
danne undersøgelser kaldes i regler for studier af “expression norms” og resultaterne kan ofte være meget sikre. Eller 
vi kan gøre det retrospektivt (under omstændigheder, vi stort set ikke kan kontrollere) — som når vi fx forsøger at 
sammenligne to énæggede tvillinger, der fra et tidligt tidspunkt i livet er opvokset hver for sig. Sådanne undersøgelser 
kaldes i reglen for studier af “heritabilitet,” men resultaterne er langt mindre sikre. (Fx er de miljøer, som énæggede 
tvillinger, der tidligt i livet er blevet skilt ad, derpå vokser op i, ofte ikke særlig forskellige. Og hvor meget har det 
betydet for deres udvikling, at de netop er blevet skilt ad? Osv.) 
 Det er vigtigt at være opmærksom på, at heritabiliteten (der normalt udtrykkes som et tal mellem 0 og 1) aldrig er 
en konstant. Så hvis størrelsen af en bestemt egenskabs-forskels arvelighed ser ud til at svinge meget fra den ene 
population til den anden, behøver dette ikke at skyldes, at nogle undersøgelser er mere pålidelige end andre — det 
kan lige så godt skyldes, at omfanget af miljøets indflydelse på størrelsen af den pågældende egenskab faktisk er for-
skellig (alt efter hvilken slags miljø, der er tale om). 
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barn, der med tiden fik prædikatet “psykopat” (samt at dette havde gjort dem fortvivlede og mag-
tesløse). 
 Men selv om jeg således tror, at noget væsentligt (og delvist uopretteligt) allerede er til stede 
ved fødslen, betyder dette efter min opfattelse ikke, at alt er afgjort. Psykopater gennemgår, som 
alle andre mennesker, en dannelses- og læreproces, og inden for de rammer, som den medfødte 
komponent afstikker, kan den forløbe relativt forskelligt.30 
 
 

PSYKOPATIENS NATURGRUNDLAG 
 
Samarbejde og konkurrence 
Jeg nævnte ovenfor, at psykopater tilhører den kategori af aktører, som vi plejer at kalde for snyl-
tere eller gratister. Jeg vil nedenfor forsøge at indkredse det, der kendetegner sådanne fænomener. 
Men det kræver, at vi lige tager en tur rundt om to mere grundlæggende foreteelser: Samarbejde 
og konkurrence. 
 Vi taler om konkurrence, når to eller flere levende elementers (eller aktørers) forbundne aktivi-
tet medfører, at et af dem bliver relativt (men ikke nødvendigvis absolut) bedre eller dårligere stil-
let ift. et eller flere andre. Eftersom det afgørende altså er, at et fænomen, A, bliver bedre stillet 
end et andet, B, så kan dette forekomme uanset om begge samtidig opnår: (a) Fremgang, (b) til-
bagegang, eller (c) den samlede mængde af fordele og ulemper blot omfordeles. Det første (at 
begge elementer opnår fremgang) kan fx indtræffe, hvis det, som parterne aktivt konkurrerer på, 
er produktivitet eller opfindsomhed. Det næste (at begge elementer bliver ringere stillet) kan fx 
finde sted i forbindelse med en krig, der jo er en konkurrence på destruktion, hvor parterne for-
søger at ødelægge hinandens ting (eller bare hinanden!) — og hvor den, der har ødelagt mest, har 
vundet. 
 Disse grundlæggende udviklingsmønstre kan vi iagttage næsten overalt, hvor der er liv, dvs. 
inden for evolution, økologi, psykologi, historie osv. Eksempler: Alle mennesker har oplevet, 
hvordan modsat rettede følelser, opfattelser, vurderinger og hensigter har konkurreret med hin-
anden i deres indre, når de har skullet træffe en beslutning. Med mindre der er konkurrence både 
mellem og indenfor de enkelte politiske partier, har vi ikke et pluralistisk demokrati. Osv., osv. 
 Derimod er det ikke en forudsætning for forekomst af konkurrence, at elementerne (eller ak-
tørerne) har udviklet en særskilt strategisk evne eller adfærd, dvs. er i stand til at opfatte og reagere 
på konkurrencesituationer med (bevidste eller ubevidste) konkurrerende hensigter eller handlin-
ger: 

 
Vignet 3: Ræve og regnorme. Lad os forestille os, at to regnorme begynder at spise af samme visne blad fra 
hver sin ende. Hvis den ene regnorm formår at spise lidt hurtigere end den anden, vil dette medføre, at 
både dens egen chance for overlevelse (som individ) og dens mulighed for at give netop sit særlige ge-
nom videre til nye generationer af regnorme vil forøges. 
 Regnorme har et nervesystem, men dette indeholder langt færre nerveceller end nervesystemet hos 
fx pattedyr. Jeg tillader mig derfor at gætte på, at en regnorm ikke er i stand til at reagere på den kends-
gerning, at en anden regnorm er ved at spise af samme føde-emne som den selv, med noget, der ville 
svare til at sige: “Det skal blive løgn! Den XXX skal ikke få lov til at spise mit visne blad!” (og derpå 
sætte spise-tempoet op). Regnorme kan altså befinde sig i en objektiv konkurrencesituation ift. andre 
regnorme uden subjektivt at være i stand til at reagere med strategisk adfærd. 
 Hvis en ræv forsøger at fange en hare, opstår der derimod en konkurrence på liv og død, hvor beg-
ge parter netop reagerer strategisk på den andens intention (ved lynhurtigt at ændre deres egen). Det 
adfærdsrepertoire, som evolutionen har udrustet de to arter med, giver dem hver deres “komparative 
fordele,” som de i denne situation forsøger at bringe i anvendelse. Harens fortrin er, at den kan løbe 

                                                 
30 Det er opmuntrende og giver god mening, når den amerikanske neurolog James Fallon, forfatter til den selvbio-
grafiske The Psychopath Inside (2013), fortæller, at han (i kraft af sine forældres, sine brødres og sin hustrus anstrengel-
ser) er blevet en “pro-social psychopath.” Men denne gevinst kan efter min opfattelse ikke sidestilles med fx den, vi 
kender som “tørlagt alkoholiker.”  
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meget hurtigere end en ræv. Rævens, at den er god til overraskelsesangreb: Den ved, at det for den 
gælder om at snige sig ind på haren, så denne først opdager faren, når det er for sent (og at den derfor 
fx skal have vinden imod sig, så haren ikke kan lugte den). Men hvis en hare opdager, at en ræv for-
søger at overliste den, allerede mens ræven endnu er fx 250 meter væk, kan den finde på at rejse sig på 
bagbenene, i sin fulde højde — for derved at signalere til ræven at: “Jeg har set dig!” Så opgiver ræven 
normalt forsøget, og lusker bort! Og så kan hare gøre sit måltid færdigt i fred. 
 Eksemplet viser ikke bare, at ræve og harer besidder en højt udviklet strategisk evne (til at reagere 
adækvat på konkurrencesituationer). Det viser også: At (1) begge arter er klar over hvad, der udgør 
hhv. modpartens og deres egen komparative fordel, at (2) de er i stand til at meddele sig til hinanden 
vha. en aktiv tegngivning, som ingen af dem misforstår — samt, mest overraskende, at (3) de er i stand 
til at forvandle en konkurrence-situation til en samarbejds-ditto: Begge arter undgår at spendere en 
masse energi, der ville drive haren væk fra sin spiseplads uden at give ræven mad i maven. 

 
 Fra konkurrence til samarbejde: De fleste er enige om, at det sidste ord er det, der bør anven-
des om konkurrencens modsætning. Dets dagligsproglige betydning er imidlertid ikke entydig, 
idet denne glose både kan betegne: (i) Det blotte fravær af konkurrence, og (ii) det, at specialise-
rede elementer fungerer sammen i en helhed (som er “mere end summen af delene”), samt (iii) at 
to eller flere levende elementers koordinerede aktivitet medfører, at de opnår flere fordele (eller 
færre ulemper). Disse tre betydninger er alle legitim sprogbrug. Det kan af samme grund underti-
den være en god idé, at vi præciserer, hvornår vi mener hvad. I vignetten ovenfor er der jo mest 
tale om betydning (i) — men nedenfor vil jeg overvejende anvende ordet i betydning (iii). 
 Man regner med, at jorden blev dannet for ca. 4,5 milliarder år siden. Der gik kun en halv mil-
liard år, før de første former for liv (de encellede organismer, som vi kalder for prokaryoter) op-
stod. Det skete nærmest i samme øjeblik, de fysiske forhold (i form af temperatur og tilstedevæ-
relse af kulstof, vand osv.) gjorde det muligt. Men derpå gik der meget lang tid, nemlig mere end 
3 mia. år, før de tidligste former for flercellet liv dukkede op (og det meste af yderligere en milli-
ard, før evolutionen var nået frem til fx dinosaurerne). Evolutionsteoretikerne mener, at forskel-
len på længden af disse to tidsrum (en halv versus tre milliarder) afspejler sandsynligheden for, at 
disse to afgørende begivenheder overhovedet kunne indtræffe: Det er muligt, at livets opståen var 
en “lidet sandsynlig” begivenhed (idet den bl.a. forudsatte tilstedeværelsen af både lange protein-
molekyler, af DNA og af membraner, der kunne omslutte de første livsformer). Men i sammen-
ligning hermed var dannelsen af komplekst liv altså en ekstremt usandsynlig begivenhed (se Ridley 
2001).31 
 Det var den, fordi dannelsen af flercellede organismer forudsætter etablering af gener, der 
“koder” for sådanne væsener — og disse gener skal jo kunne fremme et samarbejde (snarere end 
en konkurrence) mellem de enkelte celler (fx således at disse specialiserer sig og derpå i et uselvisk 
samarbejde frembringer forskellige typer organer osv.). Men dette forudsætter i sin tur, at de 
samme gener også selv so oder so bliver i stand til at samarbejde (i stedet for kun at konkurrere). 
Og denne forudsætning blokeredes gennem 3 milliarder år tilsyneladende af det, som Richard 
Dawkins (med en metafor, der måske har gjort mere skade end gavn) har betegnet som deres 
“selviskhed:” Hvis to prokaryoter “fusionerede” (hvilket man antager må være forekommet rela-
tivt hyppigt) benyttede den sammensluttede celle gennem hele dette tidsrum nemlig så at sige 
alene det ene genom som sin “kogebog” (mens det andet gik til grunde). Der herskede med andre 
ord en ekstrem form for konkurrence mellem de enkelte genomer. Evolutionen måtte derfor 
først frembringe en mekanisme, der kunne “tæmme” denne og muliggøre et samarbejde mellem 
gener, før flercellet liv kunne blive en realitet — og det var etableringen af denne mekanisme, der 
var så vanskelig (eller usandsynlig), at miraklet lod vente på sig i 3 mia. år.32  

                                                 
31 Det samme gælder naturligvis for universet som helhed: Det er langt mindre sandsynligt, at der findes galaxer 
med flercellet end med encellet liv. 
32 Socialvidenskaberne har på tilsvarende måde beskrevet mekanismer, der ved at udrette noget lignende har mulig-
gjort opretholdelsen af social orden i store samfund, som kan omfatte millioner af mennesker (se Elster 1989). Pro-
blemerne og løsningerne er på begge områder (evolution og historie) formentlig grundlæggende de samme: Når 
zoologen Mark Ridley skal forklare, hvordan det gik til, at konkurrerende gener “accepterede,” at de celler, som de 
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 Det er kun fordi denne tæmmende “stabilisator” (som zoologen Mark Ridley foreslår at kalde 
“Mendels dæmon”) faktisk opstod, at vi først og fremmest ser et samvirke mellem specialiserede 
elementer, der udfylder en bestemt plads og udfører en bestemt funktion i helheden, når vi be-
tragter levende fænomener (fx kroppen, sindet eller samfundet): En celles mitokondrier (der fri-
gør energi og sørger for, at den kan “ånde”) forsøger ikke at komme til at overtage golgi-lege-
mernes funktion (der bl.a. består i at lagre og modne proteiner, samt skille cellen af med affalds-
stoffer). Nervecellerne i menneskets visuelle cortex forsøger ikke at komme til at beskæftige sig 
med sprog (eller vice versa). Osv.33 
 Hvis en cellegruppes adfærd ikke længere følger samarbejdets selvbegrænsende princip, men i 
stedet begynder at brede sig ukontrolleret (til skade for andre celler), begejstres vi ikke over, at 
markedets “frie” konkurrence nu også er nået frem til organismens indre, men stiller i stedet en 
diagnose: Cancer.34 At kræftsygdomme findes, minder os imidlertid tillige om, at de mekanismer, 
der skal stabilisere samarbejdet, ikke altid er perfekte — og om at visse varianter af “ublu” kon-
kurrence så at sige først muliggøres af et omgivende system af samarbejde. 
 
Hvorfor findes psykopati? 
Snyltere og gratister (inklusive psykopater) kan nemlig karakteriseres som aktører, der har fundet 
veje til at “omgå” eller “undvige” biologiske eller sociale stabilisatorer — og dermed til at kon-
kurrere på måder, der er afhængige af og udnytter andre aktørers (selvbegrænsende) samarbejds-
systemer. Det er denne “evne,” der definerer dem, og det er ikke realistisk at tro, at sådanne fæ-
nomener vil forsvinde, før livet selv gør det.  
 Lad mig forsøge at illustrere dette med en analogi: 59 ud af de mere end 450 arter, der tilsam-
men udgør den fuglefamilje, vi kalder for gøge, er redesnyltere: De lægger æg i andre arters reder. 
Nogle som supplement til egen udrugning og opfostring af afkom, andre som eneste form for 
“reproduktion.” Det sidste gælder fx de gøge, vi kender her til lands: Deres æg udklækkes før 
værtsfuglenes, og noget af det første, den ny-udklækkede gøgeunge foretager sig, er at skubbe 
værternes ud af reden (idet den løfter disse op på ryggen).  
 Denne adfærd kan næppe være en, som ungen har lært af sine biologiske forældre (da de jo 
netop ikke er til stede). Vi må derfor tro, at den er medfødt. Men hvad i alverden får “værterne” 
til aktivt at bespise og opfostre den ubudne gæst? Ornitologer har afdækket flere forskellige me-
kanismer, der optræder i forskellige kombinationer hos forskellige redesnyltende arter. Jeg nøjes 
her med en enkelt: 
 

Vignet 4: Mafioso-kontrol. Snyltende gøge lægger normalt kun deres æg i reder, som er bygget af arter, 
hvis æg til forveksling ligner gøgens egne. Alligevel opdager nogle “værter” faktisk det fremmede æg og 

                                                                                                                                                         
“bebor,” begyndte at samarbejde med andre (dvs. at der dannedes flercellede væsener), griber han til moralfilosoffen 
John Rawl’s berømte begreb om “uvidenhedens slør” — ikke som en anbefalelsesværdig social norm, men som en 
empirisk forklaring på, hvad der faktisk skete! (Se Ridley 2001, p. 196f.) 
33 Når vi til daglig taler om “konkurrence,” er det på lignende måde næsten altid underforstået, at denne udgør en 
“tæmmet” sådan (selv hvor nogle i strid med sandheden hævder, at den er “fri,” fx på markedet, jf. Chang 2016). 
Dvs. den er underlagt mekanismer eller regler, der begrænser den (på måder, som vi er vant til at tage for givne) — 
og derved ændrer dens “væsen,” ved at gøre den til et kontrolleret element i et assimilativt system, der er baseret på 
konkurrencens modsætning: Samarbejdet. Selv om de former for konkurrence, der fx dyrkes mellem universitetsfor-
skere eller på markedet eller i sport, udmærket kan ende med, at en af de konkurrerende aktører går nedenom og 
hjem (ved fx at blive fyret, eller gå fallit, eller udgå af næste års turnering), må man på alle tre områder kun konkur-
rere på produktivitet (eller kreativitet): En forsker må gerne hugge en anden forskers idé, men kun hvis hun er i stand 
til samtidig at forbedre den. En virksomhed må også gerne drive en anden ud i fallit, men kun ved at sælge produkter 
eller ydelser, der er billigere eller bedre (eller evt. ved blot at indbilde køberne, at dette er tilfældet). Den må derimod 
ikke bombe konkurrentens maskiner eller kontorer, osv. 
34 Det fænomen, som kaldes apoptose, er et ekstremt eksempel på “uselviskheden” hos de samarbejdende celler i en 
flercellet organisme: Når organismen danner nye celler (ved hjælp af celledeling), er det nødvendigt, at et tilsvarende 
antal gamle celler samtidig begår “selvmord” (på en planlagt, kontrolleret måde) — idet kroppens enkelte organer 
ellers ville vokse ukontrolleret og deformeres. Mange former for cancer forårsages ikke af øget celledeling, men af 
blokeret apoptose. 
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skubber det ud af reden. (Hvis de altså kan. Det kræver nemlig i bogstavelig forstand et bredt næb.) 
Men de typer gøge, som kan risikere dette, holder værternes rede under observation. Og hvis de opda-
ger, at deres æg er væk, så ødelægger de hele reden (og dermed alle værternes æg). 
 Eftersom nogle værtsfugle (der typisk er spurve) kan leve i mange år, kan det vel ikke udelukkes, at 
gøgen ved hjælp af denne nærmest mafiøse form for afpresning “lærer dem en lektie,” som de da må-
ske husker (sådan at de næste forår vælger at lade gøgens æg forblive i deres rede). Mig bekendt er det-
te imidlertid ikke undersøgt. Og gøgens udslettelse af det ene kuld efter det andet af efterkommere af 
værtsfugle, der er dygtige til at genkende snylterens æg og tilbøjelige til at eliminere dem, må under alle 
omstændigheder svække den medfødte komponent i denne forsvars-adfærd.  

 
 I spilteori kaldes den situation, der opstår, når enhver aktørs adfærd (der ikke behøver være et 
produkt af en særskilt strategisk intention) er optimal, givet indretningen af alle andre aktørers 
adfærd, for et “Nash equilibrium.” Og en sådan ligevægt kan altså opstå, når værtsfugle opnår 
større “reproduktiv succes” ved at opfostre redesnylteren (frem for at dræbe den) — fordi de 
derved undgår, at alle deres egne æg ødelægges. Ved gennem denne “mafia-strategi” at blive en 
del af det sæt af naturlige udvælgelses-mekanismer, der påvirker værtsfamiljernes tilpasning, har 
nogle gøgearter så at sige kunnet medvirke til selv aktivt at fremavle den perfekte, “submissive” 
vært — der altså i praksis fungerer som en “altruist,” der frivilligt donerer ressourcer til parasit-
ten! 
 
 

PSYKOPATEN I ORGANISATIONEN 
 
Tillid og samvittighed 
Det er samvittigheden, der hjælper os med at holde os selv fast på, hvad der faktisk er den ube-
hagelige sandhed — og hvad vi bare ville foretrække var sandt. Det er samvittigheden, der får os 
til at kaste et kritisk blik på vore egne handlinger (for at vurdere, om de er gode nok). Det er 
samvittigheden, der undertiden tilskynder os til at støtte andre, skønt det medfører omkostninger 
for os selv. Og det er samvittigheden hos både næsten og os selv, der (med Niklas Luhmanns 
udtryk) gør det muligt for os at “reducere den sociale kompleksitet” ved hjælp af tillid. Samvittig-
hed og tillid er komplementære, og udgør tilsammen det menneskelige samarbejdes vigtigste “in-
dre” stabilisatorer: Fordi vi i ca. 99 ud af 100 tilfælde kan lide på, at vores medmennesker har en 
samvittighed, kan vi tillade os at stole på dem.35  
 Der gælder naturligvis det samme for balancen mellem tilliden og dens modsætning, mistænk-
somheden, som for alle balancer mellem omkostningerne ved opretholdelsen af stabiliserende 
mekanismer og dividenden fra samarbejdet: Hvis udgifterne til mistænksomhed er større end 
indtægterne fra tillid, undergraves meningen med det sociale system. Men tanken om primært at 
skulle møde næsten med tillidens modsætning: den systematiske mistænksomhed, forekommer de 
fleste af os ubærlig. Det er denne stabiliserende tillid, som psykopaten opnår en systematisk 
“komparativ fordel” ved at bruge på sin helt egen måde. 
 
Psykopati og hierarki 
Vi ved ikke, om nogle spurve ligefrem har mistet evnen til at genkende gøgeæg (eller om de blot 
har “lært” at finde sig i dem). Men vi ved, at det er muligt for mennesker at lære sig at genkende 
psykopater.  
 Man kan naturligvis spørge, om dette “betaler sig,” psykopaternes relativt lave hyppighed taget 
i betragtning? Her er jeg ude i gætværk, men min intuition er, at størrelsen af denne hyppighed 
                                                 
35 Jf. Løgstrups berømte indledning til Den etiske fordring (1956): “Det hører vort menneskeliv til, at vi normalt mø-
des med en naturlig tillid til hinanden. Det er ikke blot tilfældet, når vi træffer et menneske, vi kender godt, men det 
gælder også, når vi møder en vildtfremmed. Der skal særlige omstændigheder til, for at vi på forhånd står overfor en 
fremmed med mistillid. Angiveri skal først have kvalt den naturlige tillid (…) Der skal være krig i landet, eller mænd, 
der sætter lov og ret ud af spillet, skal være kommet til styret. (…) På forhånd tror vi aldrig, et menneske lyver. Det 
gør vi først efter at have grebet ham i løgn.” 
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(1:100) i empirisk forstand netop gør psykopatien til et grænsetilfælde. Enkeltpersoner og organi-
sationer, der er (eller har været) en psykopats “ofre,” føler ofte et påtrængende behov for at lære 
at forstå fænomenet (og forsvare sig mod det). Men dette er ikke ensbetydende med, at det sam-
me “svarer sig” for arten. For den omtalte “Nash ligevægtstilstand” er jo netop udtryk for, at 
omkostningerne ved lejlighedsvis at blive snydt eller misbrugt er formentlig mindre end dem, vi 
skulle udrede, dersom vi helt skulle gardere os mod dette (fx ved hjælp af en permanent mistænk-
somhed).36  
 Der findes imidlertid en omkostning, som ganske vist er med i den samlede kalkule, men som 
efter min mening bør give anledning til etiske overvejelser: Nemlig den, at mange psykopater 
tvinges til at vagabondere mellem forskellige ansættelser. For når problemet omsider går op for 
dem, søger både offentlige og private virksomheder i reglen at skille sig af  med psykopatiske le-
dere og medarbejdere. Dette løser muligvis et problem for den enkelte virksomhed, men ikke for 
samfundet som helhed.  
 Det er klart, at psykopaterne skal have lov at være her. Vi kan ikke isolere 54.000 mennesker 
på en øde ø. Men to forudsætninger for, at vi kan “rumme” dem, må dels være, at de er nogen-
lunde “jævnt fordelt,” dels at vi ved, hvordan vi bør omgås dem37 — hvilket igen kræver, at vi har 
lov til at kalde en spade for en spade.  
 Men mens det altså kan være svært at svare generelt på, hvor mange kræfter, den enkelte per-
son eller virksomhed bør bruge på at gardere sig mod psykopati, så tøver jeg ikke med svaret på 
det modsatte spørgsmål: Er det en fordel at indsætte psykopater som virksomhedsledere?  
 Jeg ved godt, at det er for billigt blot at svare med modspørgsmålet: “Vil IT Factory gå over i 
dansk erhvervshistorie som en større erhvervs-succes end A. P. Møller Mærsk?” For forskellen på 
vellykket og mindre vellykket virksomhedsledelse afhænger naturligvis af mange andre differenti-
alpsykologiske faktorer end tilstedeværelse eller fravær af psykopati — herunder især graden af 
intelligens og overblik i topledelsen (se Jaques & Clement 1991).38 Alligevel peger mod-
spørgsmålet på noget væsentligt: Medlemmer af sociale arter altid været afhængige af at kunne 
skelne samarbejds- fra konkurrencesituationer mellem artsfæller (og agere i overensstemmelse 
hermed), hvis de skulle kunne klare sig. En virksomhed, der vil forbedre sin konkurrenceevne på 
et marked (ved at styrke sin “performance”), er afhængig af at kunne forbedre sit interne samar-
bejde. Og hvis der er noget, der kendetegner et avanceret kapitalistisk samfund, så er det, at det 
kan være vanskeligt for den enkelte at forudsige og afgøre, hvornår konkurrencesituationer på et 
splitsekund forvandler sig til samarbejds-ditto — og evnen til at registrere dette (og til hurtigt at 
omstille sig i overensstemmelse hermed) er nærmest en kerne-kompetence hos det moderne 
menneske. 39 
 Både på markedet og i hierarkiet vil de øvrige aktører blive påvirket af tilstedeværelsen af en 
psykopat (og af den “situations-resistente” adfærd, som jeg i dette kapitel har forsøgt at be-
skrive).40 Men en af de regler, der regulerer forholdet mellem aktørerne på et marked, er trods alt, 

                                                 
36 Systematisk mistænksomhed har et navn: Paranoia. Men hvis jeg tør stole på min kliniske enkeltmands-erfaring 
fra 8 års arbejde i psykiatrien, så beskytter en grotesk overdreven mistænksomhed ikke den paranoide imod psykopa-
tens bedrag. 
37 Psykopater kan fx gøre rimelig fyldest i stabsfunktioner, hvor de pågældende skal medvirke til at udarbejde 
forslag eller planer, men hvor andre har det endelige beslutnings-ansvar. 
38 Man hører ofte, at “en ud af ti ledere er psykopater” e.lign. Vi har imidlertid indtil videre kun en ret usikker viden 
om hyppigheden af denne egenskab blandt ledere. Det er derfor mere ædrueligt at nøjes med at sige, at de få under-
søgelser, som findes, tyder på, at der faktisk er tale om en over-repræsentation (sammenlignet med befolkningen som 
helhed). Se Board & Fritzon 2005. 
39 En anekdotisk, men fornøjelig skildring af, hvordan konkurrence og samarbejde afløser hinanden i hverdagslivet 
(så man aldrig helt kan vide hvad, der er hvad), kan findes i Gustafson & Cooper 1990. 
40 Givet et bestemt udgangspunkt — nemlig: de mulige måder, hvorpå en gruppe mennesker imellem sig kan for-
dele magten til at træffe beslutninger, som kan binde andre end beslutningstageren selv — kan man argumentere for, 
at kun fire grundlæggende former for organisation (samt et “grænsetilfælde”) er mulige og tænkelige: Nemlig kollek-
tivet, demokratiet, markedet og hierarkiet (jf. Fiske 1991). Disse almene grundformer kan kombineres og specificeres 



24 
 

at alle formelt har ret til at sige nej til at indgå aftaler (og til derved juridisk afgive en del af suve-
ræniteten over sig selv). Hvorimod personer, der formelt set allerede er medlemmer af et hierarki, 
i vid udstrækning jo netop er forpligtet til at adlyde ordrer, der kommer oppefra (selv om vi ofte 
foretrækker at bruge eufemismer (som fx “uddelegering”) om denne forpligtelse). Også af den 
grund er det en rigtig dårlig idé, at chefen er psykopat. 
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