
Finn ut hvordan Carhartt etablerte et standardspråk 
for ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Skape en  
Ledelsestradisjon

Les suksesshistorien:



«Som et 129 år gammelt selskap har Carhartt virkelig 
tålt tidens tann. De har tilpasset seg mens verden gikk 
fra en æra med damp og stål til dagens avanserte 
teknologi. Lederskap som fokuserte på medarbeidernes 
suksess, styrte Carhartt gjennom kulturell og 
organisatorisk endring, samtidig som det opprettholdt 
en familieorientert og teamvennlig kultur.»

EN LEDELSESTRADISJON
Da en ny administrerende direktør og nytt talent kom 
inn i organisasjonen i 2013, begynte Carhartt å oppleve 
et kulturelt skifte. De innså at selv om virksomheten 
blomstret, manglet de tilslutningen på ledelsesnivået 
som ville drive selskapet fremover og opprettholde 
Carhartt-tradisjonen.

Etter hvert som organisasjonen vokste, vokste det 
frem et behov for å dyrke en tradisjon med effektiv 
ledelse for å forme selskapets fremtid. Carharrt 
samarbeidet med et uavhengig konsulentfirma for 
ledelsescoaching, ansettelsesvurderinger og andre 
kulturtransformeringsprosjekter for ledere i selskapet. 
Carhartt utvidet individuell coaching for å legge vekt 
på ledelse, slik at lederne skulle være få en enhetlig 
forståelse. Etter å ha utforsket flere ledelsesmodeller, 
implementerte Carhartt Everything DiSC Work of Leaders® 
i organisasjonen.
 
Konsulentfirmaet var også en Everything DiSC® 
autorisert partner og en eksklusiv leverandør av denne 
kraftfulle arbeidsplassløsningen. Konsulentfirmaet 
jobbet med Carhartt for å opprette et personlig 
tilpasset utviklingsprogram med utgangspunkt i Work 
of Leaders. Denne løsningen fokuserer på å forbedre 
ledelsesferdigheter ved å gi ledere et rammeverk for 
å skape en visjon, bygge opp tilslutning og fremme 
gjennomføring, slik at de effektivt kan lede en gruppe 
mot et ønsket utfall. Work of Leaders-programmet er 
basert på fire års utvikling ved hjelp av 300 eksperter 
fra mer enn 150 organisasjoner, og det tilbyr et sterkt 
grunnlag for god ledelsespraksis for ledere på alle 
nivåer.

LEDELSESSPRÅKET
Carhartts ledelsesprogram ble en av selskapets største 
investeringer innen ansattutvikling. Med ekspertise 
fra konsulentfirmaet utviklet Carhartt et robust, 
gruppebasert program som koblet modellen med visjon, 
tilslutning og gjennomføring direkte til strategiske 
initiativer og faktiske arbeidsprosjekter, noe som gjorde 
det enkelt for deltakerne å aktivt bruke kunnskapen sin 
i sanntid. 

Carhartt startet programmet med en prøvegruppe 
av deltakere. Etter å ha sett effekten det hadde på 
prøvegruppens kommunikasjon og effektivitet, ble 
toppledelsen raskt talsmenn for Work of Leaders, og de 
besluttet å utvide det på en global skala. Programmet 
endret perspektivet til ledelse på alle nivåer. «Dette er 
ikke en rett linje ... Det er mer som en sirkelprosess», 
uttalte Nick Foote, Senior Manager of Learning. «Du kan 
komme deg til tilslutning, og så gå tilbake til visjon. Du 
kan komme deg til gjennomføring, og så gå til tilslutning 
tre eller fire ganger før du er ferdig. Det er der det til tider 
er spennende og frustrerende, fordi folk aldri har sett på 
prosessen som noe annet enn en rett linje.»

Den praktiske anvendelsen og pågående 
implementeringsinnsatsen fra Carhartts 
talentledergruppe og konsulentfirmaet bidro til stor 
innføring av programmet.

Carhartt ekspanderte fra to symaskiner med fem ansatte til global virksomhet med 
4700 ansatte over hele verden, og de fortsetter å overgå alle andre.» Det ikoniske 
merket har vokst siden 1889 og viderefører arven fra grunnleggeren Hamilton 
Carhartt. Selv om selskapet er kjent for klær av høy kvalitet, går den vedvarende 
suksessen langt utover arbeidsklær.
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Mellom hver læringsmodul holdt topplederne 
rundebordskonferanser med hver gruppe for å gi 
konseptene sammenheng. Da spurte de: «Skal vi virkelig 
gjøre dette? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan kan vi 
bli bedre?»

«Det som skjer utenfor opplæringen er like viktig som 
det som skjer innenfor», uttalte Chuck Jozwiak, Director 
of Talent Management. Tiden mellom hver modul var 
viktig for læringsprosessen. Ledere brukte det de hadde 
lært i praksis og oppdaget områder som måtte justeres 
og områder der forståelsen deres av Work of Leaders 
måtte avklares.

Skeptikere ble snart til Work of Leaders-talsmenn uten 
at de selv var klar over det. Det felles språket ble en 
sømløs del av de daglige samhandlingene. Ledere 
begynte å justere atferden sin til å passe til oppgaven, 
som å utveksle perspektiver når det var nødvendig 
å bygge opp tilslutning. «Når noen bruker språket 
uprovosert, blir det bare sterkere. Vårt neste trinn er 
hvordan vi fortsetter å fremme det,” sa Foote. 

«Innholdet taler for seg selv. Jeg deltok i klassen som 
noen som murret over tre dager uten telefonen og PC-
en min. Jeg dro derfra med varige vennskap. Vi ble alle 
sårbare, og som et resultat av det, bedre», sa William 
Hardy, Senior Vice President of Supply Chain.

VOKSE UTOVER 
KLASSEROMSUNDERVISNINGEN
Everything DiSC® har blitt et standard 
opplæringsverktøy i organisasjonen. Alle nye som 
ansettes hos Carhartt, introduseres for DiSC®, slik at 
de kan utvikle språket mens de vokser i selskapet. «Vi 
er flinkere til å analysere talenter og gi folk sjansen til å 
lære og vokse internt», sa Foote. 

Work of Leaders er dypt forankret i organisasjonen, 
og det gjenspeiles til og med i selskapets 
kompetansemodell for ledelse, kjerneverdier og 
ytelsesvurderinger. Dette intense fokuset på ledelse 
har gjort Carhartt i stand til å fremme talent fra innad 
i organisasjonen og legge tilrette for de fremtidige 
ledernes suksess.

«Programmet hjelper nye ledere med å forstå sine 
styrker og muligheter tidlig i karrieren. De begynner 
å se forskjellene i personlighetsstiler samt øke 
selvbevissthet, slik at de får innsikten de trenger for 
å effektivt lede større grupper. Visjon, tilslutning og 
gjennomføring er utdataene, men samhandlingen 
mellom mennesker er tilførselen som er så verdifull», sa 
Paul Hundhammer, Senior Vice President of Sales.

Etter hvert som denne reisen fortsetter, har det dukket 
opp en unik bivirkning av Work of Leaders-programmet. 
Medarbeidere etablerer tilknytninger, allierte og interne 
ressurser på tvers av avdelinger lenge etter den 
første Work of Leaders-undervisningen. Lederteamet 
fortsetter å se unike problemløsningsevner utvikle 
seg på en global skala. Ledere på alle nivåer – fra 
fabrikksjefer, leveranseledere og salgsdirektører 
til konsernledere – har omfavnet programmet. 
Arbeidsledere har bedt om opplæring og er ivrige etter å 
dra nytte av muligheten til å forbedre lederegenskapene 
sine.

Carhartt bruker også modellen til å drive med strategisk 
planlegging og til å hjelpe med prioritering av ressurser, 
noe som fører til sterkere gjennomføring av viktig 
arbeid. Work of Leaders har bidratt til å utdype Associate 
Engagement, et av Carhartts strategiske initiativer. 
Carhartts ledere bruker modellen til å bringe liv til dette 
initiativet – til å få medarbeidere tilsluttet, motiverte og 
forpliktet til selskapets mål, verdier og felles suksess.

«Carhartts kunder arbeider som om de mener det. 
Carhartts medarbeidere engasjerer oss som om vi 
mener det» uttalte Jozwiak. «Vi er ikke ferdige. Vi startet 
med et konsept, et språk, en modell, en bok, og det er 
blitt så mye mer, og det fortsetter å vokse.»

«Carhartts kunder arbeider som 
om de mener det. Carhartts 
medarbeidere engasjerer oss som 
om vi mener det.»

— Chuck Jozwiak
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