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Auditorers udfordringer?

Hvad oplever du som dine
største udfordringer ved at

være intern auditor?
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Hvad oplever du som dine
største udfordringer ved at

være intern auditor?



Der sker forandringer i virksomheder

Eksempler:

 re-organisering
 fyringer
 indføring af ny teknologi
 der bliver skrevet audit rapport
 der bliver fundet uoverensstemmelser ved intern audit

- og så skal vi gøre noget ved det!
- og hvordan modtages dette når der er pres på?

Eksempler:

 re-organisering
 fyringer
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 der bliver fundet uoverensstemmelser ved intern audit
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- og hvordan modtages dette når der er pres på?
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Veje til forandringer
1. At arbejde med analyse, logik og konkrete handlinger

med afsæt i vores bevidste sind
• Den coachende samtale

2. At arbejde med personlige barrierer forankret i det
ubevidste sind.
• Bevidstgørelse af følelsesmæssige reaktioner og opløsning af

personlige triggere

1. At arbejde med analyse, logik og konkrete handlinger
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• Bevidstgørelse af følelsesmæssige reaktioner og opløsning af

personlige triggere
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Coaching samtalen
1. Hvad vil du gerne have ud af samtalen?

Hvad skal vi nå frem til?

2. Hvordan ved du at denne samtale har været en
succes?
• Når den procedure-ansvarlige har en udfordring / problem og

personen også går med problemet, men med viden om hvordan
han/hun tager ansvar for at løse det.

1. Hvad vil du gerne have ud af samtalen?
Hvad skal vi nå frem til?

2. Hvordan ved du at denne samtale har været en
succes?
• Når den procedure-ansvarlige har en udfordring / problem og

personen også går med problemet, men med viden om hvordan
han/hun tager ansvar for at løse det.
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Coachende auditor
Er undersøgende med spørgsmål og refleksion bygget op
omkring gameplan-rammen:

 Beskriv slutresultatet / det du vil opnå + succeskriterie
 Noter realiteter og alle tilgængelige ressourcer
 Undersøg muligheder og udfordringer
 Planlæg aktiviteter – Hvad du vil gøre?
 Tildel og beskriv roller
 Udfør opgaven

 Feedback / check om mål er nået
 Noter læring

Er undersøgende med spørgsmål og refleksion bygget op
omkring gameplan-rammen:

 Beskriv slutresultatet / det du vil opnå + succeskriterie
 Noter realiteter og alle tilgængelige ressourcer
 Undersøg muligheder og udfordringer
 Planlæg aktiviteter – Hvad du vil gøre?
 Tildel og beskriv roller
 Udfør opgaven

 Feedback / check om mål er nået
 Noter læring
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Vanskelig situation
Du er intern auditor og du har fundet objektive beviser for
at en procedure ikke er fulgt = uoverensstemmelser.

Og så sker det, at du oplever reaktioner hos de personer,
der har ansvaret for at sikre at procedurer overholdes, men
gentagne gange ikke får det til at ske……

Hvad foregår der mon?

Du er intern auditor og du har fundet objektive beviser for
at en procedure ikke er fulgt = uoverensstemmelser.

Og så sker det, at du oplever reaktioner hos de personer,
der har ansvaret for at sikre at procedurer overholdes, men
gentagne gange ikke får det til at ske……

Hvad foregår der mon?
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Tanker og reaktioner.. (ansvarliges indre dialog)

 Jeg ved hvordan det har fungeret de sidste mange år –
det virker godt, så lad os bare fortsætte med det….

 Hvad kommer forbedringer til at betyde for mig – kan jeg
magte det? – er jeg god nok til det?

 Jeg bryder mig ikke om konflikter, så jeg undgår at
konfrontere medarbejdere med, at de ikke gør som vi har
aftalt......

 Jeg har det bedst med, at det er som det plejer at være,
hvor vi jo har helt styr på det….. usikkerhed om det nye
er ikke rart.
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Den ansvarlige kæmper med…
 ”Modstand mod forandringer”

– jeg er tryk ved det jeg kender
 ”Er jeg mon god nok?”
 ”Hvad tænker de andre om mig?”
 ”Der skal være styr på det – på min måde”

Mennesker har personlige barrierer de kæmper med.
Det vanskeliggør at kunne præstere optimalt, fordi vores
ubevidste sind overtager styringen fra vores bevidste sind.

 ”Modstand mod forandringer”
– jeg er tryk ved det jeg kender

 ”Er jeg mon god nok?”
 ”Hvad tænker de andre om mig?”
 ”Der skal være styr på det – på min måde”

Mennesker har personlige barrierer de kæmper med.
Det vanskeliggør at kunne præstere optimalt, fordi vores
ubevidste sind overtager styringen fra vores bevidste sind.
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Fortiden Fremtiden
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At forsøge at
gennemtvinge

et resultat

At søge efter
dig selv, hvor

du ikke er
Illusioner

Frustration

At udelukke andre
synsvinkler

At opdigte
fortolkninger

At forveksle behov
med kærlighed

At modsætte dig
forandringer

Personlige barrierer

At forsøge at
gennemtvinge

et resultat

At modsætte sig
at mærke ting fuldt ud

Illusioner

Anstrengelse IsolationAt overreagere
på omstændighederne

At ignorere din
intuition

At være
fordømmende

At undgå
nuet

At begrænse din
selvudfoldelse
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10) At10) At udelukkeudelukke andreandre synsvinklersynsvinkler

OveridentificeringOveridentificering medmed ditdit intellektintellekt og duog du trortror, du, du
harhar svarenesvarene påpå altalt

 DetDet betyderbetyder:: ikkeikke atat kendekende forskelforskel påpå detdet atat tænketænke ogog
intuitivintuitiv videnviden

 At haveAt have svarsvar påpå altalt
 IkkeIkke atat værevære ii tvivltvivl
 DuDu kankan reagerereagere vedved atat bliveblive irriteretirriteret//vredvred//frustreretfrustreret..
 DetDet skyldesskyldes, at du, at du identificereridentificerer dig fordig for megetmeget medmed

resultaterneresultaterne afaf dinedine handlingerhandlinger og dinog din oplevelseoplevelse afaf ting,ting,
derder skersker medmed kroppenkroppen//sindetsindet/din/din personlighedpersonlighed..

 DenneDenne barrierebarriere erer baseretbaseret påpå illusionenillusionen omom, at du, at du
erer offer for dineoffer for dine egneegne oplevelseroplevelser

OveridentificeringOveridentificering medmed ditdit intellektintellekt og duog du trortror, du, du
harhar svarenesvarene påpå altalt
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10) At10) At udelukkeudelukke andreandre synsvinklersynsvinkler

NårNår dennedenne barrierebarriere ikkeikke erer tiltil stedestede,, følerføler du:du:

JegJeg vedved tingting udud frafra klarhedklarhed, og, og jegjeg kenderkender
forskellenforskellen påpå tanketanke ogog intuitivintuitiv videnviden

NårNår dennedenne barrierebarriere ikkeikke erer tiltil stedestede,, følerføler du:du:

JegJeg vedved tingting udud frafra klarhedklarhed, og, og jegjeg kenderkender
forskellenforskellen påpå tanketanke ogog intuitivintuitiv videnviden
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BeslutBeslut dig for, at dudig for, at du vilvil lade diglade dig påvirkepåvirke

 GivGiv digdig selvselv lovlov tiltil atat værevære åbenåben over for at se tingover for at se ting påpå enen nyny
mådemåde,, tiltil atat åbneåbne digdig selvselv over forover for andreandre folksfolks synsvinklersynsvinkler

 LægLæg mærkemærke tiltil,, hvorhvor dudu erer knyttetknyttet tiltil dinedine forestillingerforestillinger omom,,
hvordanhvordan tingenetingene børbør værevære..

 LægLæg mærkemærke tiltil,, hvordanhvordan detdet følesføles atat overvejeoverveje at give slipat give slip påpå
dindin tilknytningtilknytning tiltil dindin mådemåde at seat se tingenetingene påpå..

 LægLæg ogsåogså mærkemærke tiltil,, omom dudu alleredeallerede tænkertænker påpå,, hvordanhvordan dudu
skalskal reagerereagere,, nårnår andreandre talertaler..

 SørgSørg forfor bevidstbevidst atat dyrkedyrke dindin bevidsthedbevidsthed omom atat åbneåbne op forop for
andreandre synsvinklersynsvinkler..

 FølerFøler du digdu dig truettruet afaf forestillingenforestillingen omom atat bliveblive påvirketpåvirket afaf
andreandre mådermåder atat opfatteopfatte tingenetingene påpå,, såså brugbrug GAPGAP--øvelsenøvelsen tiltil atat
give diggive dig oplevelsenoplevelsen afaf, at den du, at den du erer,, erer fuldfuld tilstedeværelsetilstedeværelse ogog
ikkeikke dinedine forestillingerforestillinger omom,, hvordanhvordan tingenetingene børbør værevære..

 GivGiv digdig selvselv lovlov tiltil atat værevære åbenåben over for at se tingover for at se ting påpå enen nyny
mådemåde,, tiltil atat åbneåbne digdig selvselv over forover for andreandre folksfolks synsvinklersynsvinkler

 LægLæg mærkemærke tiltil,, hvorhvor dudu erer knyttetknyttet tiltil dinedine forestillingerforestillinger omom,,
hvordanhvordan tingenetingene børbør værevære..

 LægLæg mærkemærke tiltil,, hvordanhvordan detdet følesføles atat overvejeoverveje at give slipat give slip påpå
dindin tilknytningtilknytning tiltil dindin mådemåde at seat se tingenetingene påpå..

 LægLæg ogsåogså mærkemærke tiltil,, omom dudu alleredeallerede tænkertænker påpå,, hvordanhvordan dudu
skalskal reagerereagere,, nårnår andreandre talertaler..

 SørgSørg forfor bevidstbevidst atat dyrkedyrke dindin bevidsthedbevidsthed omom atat åbneåbne op forop for
andreandre synsvinklersynsvinkler..

 FølerFøler du digdu dig truettruet afaf forestillingenforestillingen omom atat bliveblive påvirketpåvirket afaf
andreandre mådermåder atat opfatteopfatte tingenetingene påpå,, såså brugbrug GAPGAP--øvelsenøvelsen tiltil atat
give diggive dig oplevelsenoplevelsen afaf, at den du, at den du erer,, erer fuldfuld tilstedeværelsetilstedeværelse ogog
ikkeikke dinedine forestillingerforestillinger omom,, hvordanhvordan tingenetingene børbør værevære..
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7) At7) At modsættemodsætte sigsig forandringerforandringer

EnEn konstantkonstant søgensøgen efterefter nogetnoget ii verdenverden omkringomkring
dig, for at dudig, for at du kankan føleføle digdig sikkersikker

 VerdenVerden ændrerændrer sigsig helehele tidentiden
 ViVi længeslænges efterefter at have etat have et grundlaggrundlag herher ii livetlivet,,

somsom ikkeikke ændrerændrer sigsig
 ViVi erer tilbøjeligetilbøjelige tiltil atat ledelede efterefter nogetnoget,, derder ikkeikke

ændrerændrer sig,sig, ii enen verdenverden ii forandringforandring, og vi, og vi ønskerønsker,,
atat tingenetingene forbliverforbliver uændredeuændrede

 DenneDenne barrierebarriere erer baseretbaseret påpå illusionenillusionen omom, at, at
stabilitetstabilitet ogog sikkerhedsikkerhed kankan findesfindes ii denden
foranderligeforanderlige verdenverden omkringomkring osos..

EnEn konstantkonstant søgensøgen efterefter nogetnoget ii verdenverden omkringomkring
dig, for at dudig, for at du kankan føleføle digdig sikkersikker

 VerdenVerden ændrerændrer sigsig helehele tidentiden
 ViVi længeslænges efterefter at have etat have et grundlaggrundlag herher ii livetlivet,,

somsom ikkeikke ændrerændrer sigsig
 ViVi erer tilbøjeligetilbøjelige tiltil atat ledelede efterefter nogetnoget,, derder ikkeikke

ændrerændrer sig,sig, ii enen verdenverden ii forandringforandring, og vi, og vi ønskerønsker,,
atat tingenetingene forbliverforbliver uændredeuændrede

 DenneDenne barrierebarriere erer baseretbaseret påpå illusionenillusionen omom, at, at
stabilitetstabilitet ogog sikkerhedsikkerhed kankan findesfindes ii denden
foranderligeforanderlige verdenverden omkringomkring osos..

1919Coach2ManageCoach2ManageIADKIADK



IADK Coach2Manage 20



7) At7) At modsættemodsætte digdig forandringerforandringer

NårNår dennedenne barrierebarriere ikkeikke erer tiltil
stedestede,, følerføler dudu::

JegJeg harhar enen dybdyb indreindre følelsefølelse afaf
sindsligevægtsindsligevægt..
JegJeg leverlever ii uvishedensuvishedens skønhedskønhed ogog
begejstringbegejstring
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NårNår dennedenne barrierebarriere ikkeikke erer tiltil
stedestede,, følerføler dudu::
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ØvØv digdig ii atat bliveblive bevidstbevidst omom denden mådemåde,,
dudu plejerplejer atat modsættemodsætte digdig

forandringerforandringer
 ØvØv digdig ii atat læggelægge mærkemærke tiltil dindin modstandmodstand over forover for

forandringerforandringer.. LægLæg mærkemærke tiltil, at du, at du identificereridentificerer digdig
medmed nogetnoget frafra fortidenfortiden..

 LægLæg dernæstdernæst mærkemærke tiltil, at, at dennedenne deldel frafra fortidenfortiden erer
blevetblevet såså velkendtvelkendt, at den, at den følesføles somsom værendeværende en delen del afaf
dig.dig.

 BrugBrug GAPGAP--teknikkenteknikken tiltil atat opleveopleve fuldfuld tilstedeværelsetilstedeværelse,,
ogog bemærkbemærk, at, at detdet erer hvadhvad dudu erer,, ikkeikke denden tingting somsom dudu
identificereridentificerer dig med.dig med.

 ErEr dudu nervøsnervøs for, at dufor, at du ikkeikke længerelængere vedved,, hvemhvem dudu erer
((utryghedutryghed),), hvishvis tingenetingene ændrerændrer sig,sig, såså brugbrug CORECORE--
teknikkenteknikken tiltil atat fuldendefuldende dindin oplevelseoplevelse afaf energienenergien vedved
denden pågældendepågældende angst, og du slipperangst, og du slipper udud afaf densdens grebgreb..
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3) At3) At værevære fordømmendefordømmende
AtAt undgåundgå atat kiggekigge påpå egneegne forholdforhold

 ViVi dømmerdømmer for atfor at skabeskabe en illusionen illusion omom, at vi, at vi erer adskilteadskilte frafra detdet
vivi dømmerdømmer, for at, for at distanceredistancere osos frafra det.det.

 DerDer erer en delen del afaf osos selvselv, vi, vi ikkeikke ønskerønsker atat anerkendeanerkende ogog
favnefavne..

 HvisHvis derder ikkeikke blevblev vaktvakt nogetnoget ii osos,, villeville vivi værevære neutraleneutrale..
 VedVed atat skabeskabe en illusionen illusion afaf adskilthedadskilthed,, nårnår vivi dømmerdømmer andreandre

tingting ellereller endogendog deledele afaf osos selvselv,, nedbrydernedbryder vivi
helhedsforestillingenhelhedsforestillingen ogog skaberskaber en illusionen illusion omom, at vi, at vi erer
isoleredeisolerede ellereller adskilteadskilte frafra restenresten afaf verdenverden..

 DenneDenne barrierebarriere erer baseretbaseret påpå en vaneen vane omom atat undgåundgå
forholdforhold,, somsom vivi egentligegentlig harhar brugbrug for atfor at takletakle ogog løseløse ii
osos selvselv, og, og påpå illusionenillusionen omom, at, at detdet ikkeikke kankan lade siglade sig
gøregøre..

AtAt undgåundgå atat kiggekigge påpå egneegne forholdforhold

 ViVi dømmerdømmer for atfor at skabeskabe en illusionen illusion omom, at vi, at vi erer adskilteadskilte frafra detdet
vivi dømmerdømmer, for at, for at distanceredistancere osos frafra det.det.

 DerDer erer en delen del afaf osos selvselv, vi, vi ikkeikke ønskerønsker atat anerkendeanerkende ogog
favnefavne..

 HvisHvis derder ikkeikke blevblev vaktvakt nogetnoget ii osos,, villeville vivi værevære neutraleneutrale..
 VedVed atat skabeskabe en illusionen illusion afaf adskilthedadskilthed,, nårnår vivi dømmerdømmer andreandre

tingting ellereller endogendog deledele afaf osos selvselv,, nedbrydernedbryder vivi
helhedsforestillingenhelhedsforestillingen ogog skaberskaber en illusionen illusion omom, at vi, at vi erer
isoleredeisolerede ellereller adskilteadskilte frafra restenresten afaf verdenverden..

 DenneDenne barrierebarriere erer baseretbaseret påpå en vaneen vane omom atat undgåundgå
forholdforhold,, somsom vivi egentligegentlig harhar brugbrug for atfor at takletakle ogog løseløse ii
osos selvselv, og, og påpå illusionenillusionen omom, at, at detdet ikkeikke kankan lade siglade sig
gøregøre..
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3) At3) At værevære fordømmendefordømmende

NårNår dennedenne barrierebarriere ikkeikke erer tiltil stedestede,, følerføler du:du:

AltAlt detdet,, jegjeg opleveroplever,, erer en delen del afaf migmig..

JegJeg anerkenderanerkender,, favnerfavner ogog dragerdrager nyttenytte afaf det.det.

NårNår dennedenne barrierebarriere ikkeikke erer tiltil stedestede,, følerføler du:du:

AltAlt detdet,, jegjeg opleveroplever,, erer en delen del afaf migmig..

JegJeg anerkenderanerkender,, favnerfavner ogog dragerdrager nyttenytte afaf det.det.
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Vælg at seVælg at se
verden som et spejlverden som et spejl

 ØvØv digdig ii atat bemærkebemærke,, hvornårhvornår dudu dømmerdømmer
andreandre og/og/ellereller digdig selvselv

 VælgVælg atat kiggekigge indadindad for atfor at findefinde detdet stedsted,, hvorhvor
energienenergien erer,, nårnår dudu opdageropdager at duat du dømmerdømmer
andreandre ellereller digdig selvselv..

 ØvØv digdig ii atat anerkendeanerkende ogog favnefavne energienenergien ii digdig
selvselv,, somsom vedrørervedrører detdet dudu dømmerdømmer..

 TænkTænk påpå detdet,, somsom gavgav denden andenanden dig en gavedig en gave
-- nemlignemlig atat fungerefungere somsom etet spejlspejl,, såså dudu kankan se,se,
hvilkehvilke deledele afaf digdig selvselv,, somsom dudu harhar undgåetundgået ogog
dermeddermed harhar brugbrug forfor opmærksomhedopmærksomhed..

 ØvØv digdig ii atat bemærkebemærke,, hvornårhvornår dudu dømmerdømmer
andreandre og/og/ellereller digdig selvselv

 VælgVælg atat kiggekigge indadindad for atfor at findefinde detdet stedsted,, hvorhvor
energienenergien erer,, nårnår dudu opdageropdager at duat du dømmerdømmer
andreandre ellereller digdig selvselv..

 ØvØv digdig ii atat anerkendeanerkende ogog favnefavne energienenergien ii digdig
selvselv,, somsom vedrørervedrører detdet dudu dømmerdømmer..

 TænkTænk påpå detdet,, somsom gavgav denden andenanden dig en gavedig en gave
-- nemlignemlig atat fungerefungere somsom etet spejlspejl,, såså dudu kankan se,se,
hvilkehvilke deledele afaf digdig selvselv,, somsom dudu harhar undgåetundgået ogog
dermeddermed harhar brugbrug forfor opmærksomhedopmærksomhed..
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Ingen
Personlige barrierer

Jeg handler kun
ud fra klarhed

Jeg er hel
og komplet

Fuld tilstedeværelse

At have tillid

Mit hjerte og
sind er åben

Jeg ser perfektion
i alting

Jeg er betingelsesløs
kærlighed

Jeg nyder, at
tænke over
uvisheden

Jeg føler ting fuldt ud

Fuld tilstedeværelse

At vide
At være

forbundet

Jeg ser perfektion
i alting

Jeg opretholder
sindsligevægt

Jeg stoler på, og
handler udfra
min intuition

Alting er en del af mig

Jeg lever i nuet

Jeg nyder, at
tænke over
uvisheden

Jeg er selv-
tilstrækkelig

www.core-dynamics-coaching.dk
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Vil du vide mere?

Karsten Schiøtz

www.coach2manage.dk

www.core-dynamics-coaching.dk

Holder til i Videnshuset i Vordingborg: www.videnshuset.net

Tlf: 30708414
Skype: coach2manage

Mail: karsten@coach2manage.dk
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